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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 020/2020/ CADMAL

 A DRA. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE DIREITO 

E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

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

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

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

 CONSIDERANDO o requerimento firmada pela Servidora Geane Rossa 

Morelo, matrícula n. 7141, nos autos de Expediente CIA n. 

0710384-79.2020.8.11.0007;

 RESOLVE:

 AUTORIZAR a Servidora Geane Rossa Morelo, matrícula n. 7141, Técnica 

do Judiciário, a usufruir 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, relativa ao 

quinquênio 2013-2018, no período de 04 a 18 de março de 2020.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 13 de Março de 2020.

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação
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REQUERENTE: JULIANA DE SOUZA SILVA, ANTONIO JOSE PINTO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: JOSE EDILSON DE ANDRADE, MARIA 

APARECIDA RIBEIRO Vistos. Trata-se de ação de notificação e 

interpelação judicial proposta por Juliana de Sousa Silva e Antonio Jose 

Pinto da Silva Júnior em face de José Edilson de Andrade e Maria 

Aparecida Ribeiro, todos devidamente qualificados. É o relato do 

necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que o contrato de 

arrendamento rural que supostamente indicou o Foro da Comarca de Alta 

Floresta para resolver as controvérsias supervenientes do contrato está 

ilegível, comprometendo as corroborações das alegações dos autores. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 

321, ambos do CPC, a fim de juntar o contrato de Id. 30049042, 

devidamente legível e em perfeitas condição visual. Depois de decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

está em consonância com a disposição do art. 10 do CPC. Cumpra-se o 

necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001160-44.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): LORIVALDO ALANO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação ordinária 

de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de evidência 

proposta por Lorivaldo Alano em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS, todos devidamente qualificados. Requer a parte autora a 

concessão da assistência judiciária gratuita, alegando que não possui 

condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do CPC/15, que esclarece ser assegurada 

às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem 

jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a 

benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte 

requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 

Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra 

definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem renda 

familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, nos casos em 

que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de necessidade 

resta debelada, necessitando aquele que requer assistência da 

defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Por essa razão, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência 

alegada (declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de 

energia, bem como de água dos últimos três meses), a fim de comprovar 

sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001171-73.2020.8.11.0007
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ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001171-73.2020.8.11.0007. AUTOR(A): GERALDA 

DALCINA HONORATO DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Pois bem. Compulsando os autos, 

observa-se que os documentos iniciais são de terceiros não integrantes à 

lide, sendo que nem mesmo os documentos pessoais pertencem ao 
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requerente. Desta forma, de antemão, DETERMINO que a Secretaria da 

Vara desentranhe todos os documentos que acompanharam a inicial, sem 

exceções. Em seguida, DETERMINO a EMENDA da exordial, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos todos os 

documentos imprescindíveis à propositura da demanda, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com base no art. 320 e 321 do CPC. 

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

Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003445-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO SALTIEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SACON DOS REIS OAB - RS105172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003445-78.2018.8.11.0007. 

EMBARGANTE: ENIO SALTIEL EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - 

SICREDI NORTE MT Vistos. 1) Recebo a inicial, eis que presentes os 

requisitos legais. 2) ) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015 3) 

INDEFIRO o pedido de suspensão da ação principal, com fulcro no artigo 

919, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que a execução não está 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, bem como por não 

estar presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. 4) 

Nos termos do artigo 920 do CPC/15, CITE-SE o embargado, para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 5) Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos. Cumpra-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7318 Nr: 63-08.1992.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Materiais para Construção De 

Carli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Jussara R. Slhessarenko 

- OAB:1541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:24.821

 Vistos.

De início, DETERMINO o desapensamento deste feito ao processo anexo, 

eis que não há mais necessidade de continuarem apensados, devendo a 

Secretaria da Vara proceder com todas as anotações necessárias.

No mais, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê andamento efetivo ao feito, sob pena de ser determinado o 

arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 40, §§ 2º e 3º, da 

Lei 6.830/80.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112424 Nr: 978-85.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copemaquinas Comercio de Peças e Representações - 

Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romão Wielevski Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYENE ENDRIELLE LISBOA 

PASINI - OAB:17.813/MT, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - 

OAB:MT/13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o A.R. constante a fl.85 o qual retornou negativo com a 

informação “mudou-se”, bem como, considerando a cláusula quarta do 

acordo anexado a fl.64/65, intime-se a parte exequente para no prazo de 

10 (dez) dias indicar novo endereço executado.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 4321-94.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laury Santos Tibola

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Ribeiro Furtado 

Blanco - OAB:13292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial 

apresentados às fls.178/179, para que produzam os jurídicos e legais 

efeitos.Com base no princípio da sucumbência, CONDENO o Executado ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorárias advocatícios, 

arbitradas esses em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, todavia, SUSPENDO 

sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, nos termos do artigo 98, § 

3º, do mesmo Código. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015).OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da 

Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão ser 

expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais), 

bem como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34295 Nr: 115-47.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por José Pereira Batista 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados.

As fls. 268/270 o patrono da parte autora por sua vez, informou ao juízo o 

falecimento do autor, requerendo a habilitação da esposa e herdeiros do 

falecido, no entanto denota-se, que consta na certidão de óbito do autor 

(fls. 273), que ele “deixa filhos” não sendo possível de verificar a 

quantidade de filhos que o de cujus deixou, ademais considerando que os 

sucessores na forma da lei civil somente serão declarados habilitados 

quando da ausência de dependente previdenciário, ou seja, nesse caso, 

se torna imprescindível a apresentação de certidão emitida pelo INSS, 

constando a existência, ou inexistência, de dependentes habilitados à 

pensão por morte.

Assim, diante do teor da cópia da certidão de óbito de fl.273, na forma do 

art. 313, inciso I e art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO o processo 

por 30 (trinta) dias.

Por essa razão:
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1) INTIME-SE a advogada da viúva meeira e dos herdeiros para que, no 

prazo de trinta (30) dias, para que junte aos autos certidão emitida pelo 

INSS, constando a existência, ou inexistência, de dependentes habilitados 

à pensão por morte.

 2) Após cumprido o item anterior, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 

cinco (05) dias, manifestar-se acerca do pedido de habilitação (art. 690 do 

CPC/2015).

3) Por fim, decorrido o prazo de suspensão, cumpridas as determinações 

anteriores, ou decorrido o prazo para tanto, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144172 Nr: 5286-96.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Aparecida Capobianco

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

1) Visando à celeridade processual, NOMEIO, em substituição, o Dr. Diego 

Marcelo Muller, razão porque FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 466, do 

CPC/2015.

2) CONSIGNE-SE que a escusa apenas poderá se dar através de 

justificativa plausível por seu impedimento ou suspeição, nos termos do 

art. 467 do CPC/15, podendo em caso de recusa injustificada ser 

penalizado com fulcro no art. 468, § 1º, do mesmo diploma legal.

3) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as 

deliberações já proferidas, vez que houve apenas mudança de perito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140485 Nr: 3218-76.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Alves dos Santos

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) NOMEIO, em substituição, o Dr. Diego Marcelo Muller, razão porque FIXO 

os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 466, do CPC/2015.

2) CONSIGNE-SE que a escusa apenas poderá se dar através de 

justificativa plausível por seu impedimento ou suspeição, nos termos do 

art. 467 do CPC/15, podendo em caso de recusa injustificada ser 

penalizado com fulcro no art. 468, § 1º, do mesmo diploma legal.

3) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as 

deliberações já proferidas, vez que houve apenas mudança de perito.

4) OFICIE-SE o Conselho Regional de Fisioterapia do Estado de Mato 

Grosso (CREFITO/9) para averiguar a conduta do médico perito André Luiz 

de Brito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 92323 Nr: 738-04.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir de Salles Barboza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por DEVANIR DE SALLES, 

em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Ante a discordância da parte executado quanto ao cálculo apresentado 

pela exequente, foi encaminhado os autos à Contadoria Judicial.

A parte executada concordou com os cálculos apresentados pela 

contadoria (fl. 166/V) de igual forma a parte autora a fl.169.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que as partes concordaram com o cálculo elaborado, 

HOMOLOGO por sentença, o cálculo apresentado à fl. 160/161, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, razão porque declaro o feito 

extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na forma do art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015.

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141676 Nr: 3885-62.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Donizete Rampazzo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Rafael Leite 

Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

formulado pelo autor e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, nos seguintes termos:a) A IMPLANTAR o benefício de 

auxílio-doença, desde o dia do pedido administrativo (04/11/2015), com 

renda mensal no valor equivalente a 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, devendo o autor ser incluído em processo de reabilitação 

profissional, nos termos dos artigos 62 e 101 da Lei nº 8.213/91, 

mantendo-se o benefício até que seja eventualmente dada como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, 

se considerado insuscetível de recuperação, seja aposentado por 

invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes, da mesma Lei 

supramencionada;b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do 

benefício de auxílio-doença, desde o pedido na via administrativa 

(04/11/2015), até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, 

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

termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais 

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

supra, CONFIRMO à parte requerente a TUTELA DE URGÊNCIA outrora 

deferida.Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do 

STJ).DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59799 Nr: 4425-91.2008.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa da Silva

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por José Barbosa da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos já 

qualificados.

Intimada para impugnar a autarquia previdenciária concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente (fl. 182-v).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Tendo a parte executada concordado com o cálculo elaborado pela parte 

exequente (fls. 175/179), HOMOLOGO por sentença, os cálculos 

apresentados, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil de 2015, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Sem custas e sem condenação em honorários sucumbenciais.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015).

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto na Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Depositado judicialmente o valor, independentemente de novo despacho, 

fica desde logo deferida à expedição do competente alvará de 

levantamento dos valores, em conta a ser indicada pela parte exequente, 

nas contas bancárias a serem indicadas.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo, observando-se as disposições da CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101074 Nr: 2681-22.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Correia Veloso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Fagundes dos Santos - 

OAB:61355/RS, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados pelo INSS à fl. 151, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas e sem 

condenação em honorários sucumbenciais.REQUISITE-SE o pagamento, 

por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015).OBSERVE-SE, no 

precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório/RPV quando se tratar de 

honorários sucumbenciais, observando ainda o disposto na Resolução nº 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Depositado judicialmente o valor, 

independentemente de novo despacho, fica desde logo deferida à 

expedição do competente alvará de levantamento dos valores em conta a 

ser indicada pela parte exequente.Transitado esta em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se as disposições da CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115586 Nr: 3891-40.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Navarro Encinas - Espólio, Tania Garcia de 

Freitas Encinas, Eric de Freitas Encinas, Juliana de Freitas Encinas 

Dardengo, Rafael de Freitas Encinas

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

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

OAB:16332/O MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, considerando a nomeação do médico Dr. (a) Diego 

Marcelo Muller, razão porque FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 466, do 

CPC/2015, determino a realização de perícia indireta na documentação 

médica do falecido Luiz Antonio Navarro Encinas juntada aos 

autos.Consigno que a parte Autora deverá levar à apreciação do Sr. Perito 

os exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu 

poder.Caso não seja possível realizar a perícia indireta, deve o perito 

certificar no momento de sua intimação.Intime-se o perito nomeado para 

que realize a perícia indireta, sendo que juntamente com o mandado de 

intimação deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente seja 

comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação juntada aos 

autos. Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para 

manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.Intimem-se.Às 

providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130982 Nr: 5683-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Siqueira Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:16332/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.Custas pela parte exequente. Sem condenação em 

honorários.Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131706 Nr: 6082-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Soares dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, Bruno Machado Colela Maciel - 

OAB:16760/DF, Daniel França Silva - OAB:DF - 24.214, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, José Alberto Couto Maciel - 

OAB:513/DF, MONICA RUBINO MACIEL - OAB:10.297/DF

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de levantamento da quantia depositada, 

DETERMINO a intimação da parte executada para se manifestar acerca do 

saldo remanescente apontado na petição de fls. 179/180, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132124 Nr: 6295-30.2015.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelir de Agostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira da Silva, Neusa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Caroline Evelyn Dan Lopes - OAB:20.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:20342/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC/15.Sem condenação em custas e despesas 

judiciais, já que não há custas em cumprimento de sentença perante o 

mesmo juízo (art. 1.043 da CNGC-MT).Sem condenação em honorários, 

haja vista que a obrigação foi satisfeita voluntariamente.Com o trânsito em 

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

cautelas de praxe, observando as disposições da CNGC-MT.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133893 Nr: 7254-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita de Souza Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Carmelita 

de Souza Santos e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

nos seguintes termos:a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde o requerimento administrativo do auxílio-doença 

(01/08/2015); b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento 

administrativo (01/08/2015), até a data imediatamente anterior a sua 

efetiva implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 

0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos 

índices oficiais desde o vencimento de cada parcela;c) Por derradeiro, 

ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Carmelita de Souza Santos 

TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicial determinando a 

IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria por invalidez, no prazo de 

trinta (30) dias. O perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de 

caráter alimentar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127144 Nr: 3629-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Toniatto Gasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, Camilla Dias G. Lopes dos Santos - OAB:56.709/DF, 

CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595/MS, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins - OAB:13994-A/MT, Danilo Silva 

Oliveira - OAB:15.359-B/MS, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/MT, 

Fernanda Nascimento - OAB:13.953/MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574/MS, Luis Augusto Barbosa da Silva - 

OAB:4.681/TO, Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - 

OAB:5143 - B/TO, Mauro Somacal - OAB:58.806/RS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8.184-A/MT, RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - 

OAB:16.338/MS, Suene Cintya da Cruz - OAB:28.002/GO, Yana 

Cavalcante de Souza - OAB:22.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vislumbra-se a possibilidade de ter ocorrido à prescrição da dívida, haja 

vista que nos termos do art. 240, § 2º, do CPC/15, não haverá a 

interrupção do prazo da prescrição se o autor não tomar as providências 

cabíveis para a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias.

Destarte, a fim de não proferir decisão surpresa, com fulcro no art. 10 do 

CPC/15, determino que INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seus 

patronos constituídos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

CONSIGNE-SE que a inércia acarretará na presunção de concordância 

com o aludido.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111095 Nr: 6700-37.2013.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julião Moreira Lobato, Maria Leite da Silva, Airton Luiz 

Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Verissimo de Campos, Lucimar Sacre de 

Campos, Paulo Bocardi, Célia Marcuci Franco Bocardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora, assim, CITEM-SE os requeridos via AR, 

no endereço fornecido à fl. 178.

 Em relação à carta precatória e a citação dos confinantes, verifica-se que 

de fato houve um equívoco do juízo deprecado, tendo em vista que a carta 

precatória foi expedida com a finalidade de citar os requeridos e os 

confiantes, contudo, a carta precatória foi devolvida após a intimação do 

Estado.

Porquanto, em virtude de tal erro do judiciário a parte autora não pode ser 

prejudicada, portanto, EXPEÇA-SE nova carta precatória, para ser 

cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, isentando a parte autora do 

recolhimento da diligência, vez que foi recolhida na carta precatória 

anterior.

Junto à nova expedição, envie a carta precatória anterior, para 

demonstrar que de fato houve um equívoco do judiciário.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113356 Nr: 1892-52.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli da Costa Bispo, Mario Candido de Oliveira, 

MABdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes da Costa -Espólio

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário com relação ao espólio de Adão Gomes da 

Costa, falecido em 11/05/2008.

É o relato do necessário.

Decido.

1) INTIME-SE o inventariante para se manifestar, regularizar e comprovar 

nos autos acerca da contradição apontada pelo Ministério Público na 

manifestação de fls. 121/122, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Posteriormente ao cumprimento do item “1”, intime-se o Ministério Público 

para parecer, e após o inventariante para que apresente às ultimas 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após tudo cumprido e certificado, façam-se os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115925 Nr: 4197-09.2014.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento - OAB:14.851/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12.546/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Naiara Rossa Morello, 

Samantha Tonhá Flores, Angela Caroline Weirich, Camila Maria Domingues 

Marquezini e Rafaella Noujaim de Sá Vicenzoto em face de Centrais 

Elétricas Matogrossenses – CEMAT, objetivando a execução dos 

honorários sucumbenciais em que a executada foi condenada.

Determinação para o executado pagar o débito ou impugnar o cumprimento 

de sentença (fls. 57-58-v).

Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou pela consulta via Sistema 

Bacenjud nas contas bancárias da executada a fim de efetivar a 

execução (fl. 69).

O pedido de penhora foi deferido na decisão de fls. 72/77-v, sendo 

localizado e bloqueado o valor total da execução, conforme extrato 

juntado.

À fl. 78, a parte exequente pugnou pelo levantamento da quantia 

bloqueada mediante a expedição do competente alvará.

Adiante, o executado pugnou pela conversão do bloqueio judicial em 

pagamento, com a consequente extinção do feito (fl. 79).

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Houve a penhora de valores, por meio do Bacenjud, suficientes para quitar 

a dívida (fls. 74/77-v).

Após a realização e intimação da penhora, o devedor pugnou pela sua 

conversão em pagando, enquanto que a exequente requereu a 

transferência do valor excedente para conta bancária indicada na 

manifestação de fl. 78.

Tendo em vista que foi bloqueado o valor total da execução, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Determino a expedição de alvará para transferência do valor penhorado 

nos autos (74/77-v) em favor do credor, observando-se os dados 

bancários informados pela parte na manifestação de fl. 78.

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

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

CNGC-MT).

Honorários já fixados e pagos.

Expeçam-se os alvarás, conforme solicitado.

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5471 Nr: 9-66.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3.499-B, Reinaldo Celso Bignari - OAB:3.561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735, Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Diante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.HAVENDO penhora/constrição feita, autorizo o 

levantamento (inclusive a partir de petição da executada).Custas pela 

parte exequente. Sem condenação em honorários.Após o trânsito em 

julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34706 Nr: 368-35.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Dolores Lucas da Silva - Espólio, Fatima Eduardo 

da Silva, Neilton Eduardo da Silva, Evanilde Lucas da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Nadir Dolores Lucas 

da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos 

qualificados nos autos.

Após a prática de vários atos processuais, foi informado nos autos o 

levantamento mediante alvará de todos os valores depositados em juízo 

pela autarquia executada.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

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

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

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

Sem custas e honorários.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64014 Nr: 3462-49.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em Ação de Pensão por Morte 

proposta por Maria da Silva Souza, em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS.

Após certificado o trânsito em julgado, a parte autora requereu o 

cumprimento de sentença, apresentando cálculo do valor do benefício 

requerido, às fls. 157/159, bem como, pugnou pela expedição de RPV.

A parte executada concordou com os cálculos da exequente (fl. 161/V).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos da 

parte exequente, HOMOLOGO por sentença, o cálculo apresentado à fl. 

160/161, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, razão porque 

declaro o feito extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na forma do art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015.

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 34037 Nr: 2697-54.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Bispo dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, a extinção do feito pela ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo é à medida que se 

impõe.DISPOSITIVOPelas razões dispendidas, JULGO EXTINTA a 

demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do 

CPC/15.Sem condenação em custas e despesas judiciais, já que não há 

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

CNGC-MT).Sem condenação em honorários.DETERMINO o levantamento do 

valor depositado APENAS COM RELÇÃO AOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS (FL.371) E 40% DO VALOR DE DEPOSITADO NO 

EXTRATO DE FL. 372, REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

mediante expedição de alvará na conta bancária indicada na fl. 358, de 

titularidade da procuradora do exequente.O restante DEVERÁ permanecer 

depositado nos autos a fim de resguardar o direito de levantamento dos 

herdeiros do exequente caso estes requeiram futuramente.Com o trânsito 

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

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

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100193 Nr: 1730-28.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gorete da Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104353 Nr: 6156-83.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Dancini

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria Aparecida em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos já qualificados.

Intimada para impugnar a autarquia previdenciária concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente (fl. 225-v).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Tendo a parte executada concordado com o cálculo elaborado pela parte 

exequente (fls. 221/223-v), HOMOLOGO por sentença, os cálculos 

apresentados, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil de 2015, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Sem custas e sem condenação em honorários sucumbenciais.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015).

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto na Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Depositado judicialmente o valor, independentemente de novo despacho, 

fica desde logo deferida à expedição do competente alvará de 

levantamento dos valores, em conta a ser indicada pela parte exequente, 

nas contas bancárias a serem indicadas.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo, observando-se as disposições da CNGC-MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105971 Nr: 1227-70.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira, Rosângela 

Galego Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

executada realiza diversas operações bancárias, como por exemplo, 

vários pagamentos, depósitos e compras a débito, tudo de forma cotidiana 

e corriqueiramente. Em especial, a executada aponta violação do artigo 

833, IV, do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que a 

penhora se realizou no seu salário, o que comprometeria sua 

subsistência. Ocorre que, na hipótese dos autos, a mera juntada do 

extrato indicando que na referida conta houve o depósito supostamente 

de seu salário não permite concluir pela impenhorabilidade dos valores ali 

contidos, tão pouco comprova que a referida conta destina-se para esse 

fim, haja vista que conforme já mencionado, esta evidente no extrato que 

foram realizadas várias movimentações financeiras na referida conta, 

inclusive por outras formas de crédito, comprovando uma confusão da 

origem dos recursos. No mais, foi determinado que a parte executada 

juntasse aos autos os extratos dos último 03 (três) meses para averiguar 

a origem dos créditos na referida conta, sendo tal determinação 

simplesmente ignorada pela parte executada. Assim, a utilização contínua 

da conta corrente, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, 

descaracteriza a natureza de conta salário, não havendo que se falar, 

portanto, em impenhorabilidade do valor bloqueado. Nesse sentido, trago à 

colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Como se pode 

observar, não há elementos jurídicos, seja de direito material ou 

processual que evidencie, nesse momento, os fundamentos suficientes 

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

INDEFIRO o pedido de fls. 86/91, e DETERMINO a intimação da parte 

exequente para se manifestar acerca da penhora de valores nas contas 

da executada, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109169 Nr: 4655-60.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomazia Rosa de Azevedo - Espólio, Elisiana Cristina 

Batista

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 111-v, e DETERMINO que seja levantada a quantia 

depositada à fl. 82, mediante a expedição de alvará em favor da herdeira 

habilitada Elisiana Cristina Batista, na conta bancária indicada na fl. 105.

Após o cumprimento da determinação acima exposta, ARQUIVEM-SE os 

autos nos termo da sentença de fl. 89.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36790 Nr: 2149-92.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Gomes da Silva, Valdelino Mattos do 

Nascimento, Celso Luiz Cocco, Osmar de Oliveira, José Nuscitelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodre Dantas - OAB:7132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO PARCIALMENTE a presente execução 

fiscal em relação ao executado Valdelino Mattos do Nascimento, em 

virtude do falecimento.No mais, INTIME-SE o patrono da parte executada, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe a localização do imóvel 

nomeado a penhora.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127522 Nr: 3829-63.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Giarolla, Bruno Vitale Marchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sofia Giarolla, Bruno Vitale Marchini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que apenas foi recebido o pedido de 

cumprimento de sentença realizado pelo Dr. Rubens Rodrigues dos 

Santos.

Com relação ao pedido de cumprimento de sentença do Dr. Nilton de 

Souza Arantes, este ainda não foi recebido, razão pela qual o pedido de 

fls. 796/797, está prejudicado.

Assim, a fim de regularizar o feito, passarei a análise do pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 788/789, neste momento.

Diante disso:

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do inciso I do § 2º do art. 513 do 

CPC para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

a que foi condenada, devidamente atualizado, acrescido das custas, sob 

pena de incidência de multa automática de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito e também honorários de 10% (dez por cento), nos termos 

do artigo 523 do CPC/15.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º, do 

CPC.

5) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, “caput”, CPC/2015).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112636 Nr: 1225-66.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariosto da Riva Neto, Renate Anna Wellmann 

da Riva - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Scatambuli Sicuto 

- OAB:16.343-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

os presentes autos com a finalidade de Intimação do Representante do 

Ministério Público, para manifestação, acerca de seu retorno do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001185-57.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. E. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ANGELICA DOS REIS CASTRO OAB - 061.160.991-65 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001185-57.2020.8.11.0007. AUTOR(A): T. E. C. A. 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de 

prestação continuada (BPC/LOAS) c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Thalia Emanuelle Castro Alves representada por sua genitora 

Angélica dos Reis Castro em face do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS, ambos qualificados nos autos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, 

para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de perícia 

médica e estudo socioeconômico, razão pela qual postergo a sua 

apreciação. In casu, por meio do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 

(a) Dr. (a) ) Diego Marcelo Muller, razão porque FIXO os honorários em R$ 

500,00 (quinhentos reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e 

horário a ser designado pelo (a) perito (a) nomeado (a), que deverá 

informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do (a) perito (a) se fez por meio do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme 

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

anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015 e para, querendo, no mesmo prazo, apresentarem quesitos para 

realização de estudo socioeconômico. 4) Após o cumprimento do item 

anterior, ENCAMINHE-SE ao perito cópia da inicial e dos documentos 

médicos que instruíram a inicial (receituário e exame etc.), bem como, dos 

quesitos que vierem a ser apresentados pela parte autora, deste Juízo e 

da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: “a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

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

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 
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Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

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

autora exerça alguma atividade braçal?”. 6) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 7) Após o cumprimento dos itens anteriores, uma 

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

horário da perícia, consignando que a parte autora deverá comparecer no 

dia, local e horário designados, para se submeter ao exame pericial, 

devendo levar consigo eventuais exames atualizados para análise, por 

parte do perito. 7.1) Por conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os 

assistentes técnicos para apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, seus pareceres. 7.2) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como, em linguagem simples, indicar como alcançou suas 

conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como, emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 

2º, CPC/2015). 8) DETERMINO a realização de estudo socioeconômico 

para apurar mais precisamente a possível renda per capita da família da 

parte demandante. No referido estudo, a Assistente Social deverá indicar 

as condições da habitação, os móveis que a incrementam, além de outros 

dados que julgar necessários para se visualizar o padrão econômico da 

família. 9) Após decorrido o prazo de que trata o item “3”, com ou sem a 

vinda dos quesitos da parte autora, CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a 

Assistente Social, requisitando-se a realização do estudo social com 

encaminhamento a este Juízo no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se 

aos quesitos que porventura forem apresentados, além das ponderações 

supracitadas. 10) Não obstante o interesse público defendido nas causas 

em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

manifestem interesse em se comporem. 10.1) Destarte, após a juntada do 

laudo e do estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, 

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

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

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

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 10.2) No mesmo ato da 

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

e do estudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial. 11) Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a perícia e sobre o estudo socioeconômico, quando 

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

contestação. 12) Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 

13) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

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

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Após tudo 

cumprido, façam os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-19.2020.8.11.0007
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MARIO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001194-19.2020.8.11.0007. AUTOR(A): MARIO 

BATISTA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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

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

urgência proposta por Mario Batista da Silva contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos 

essenciais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

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

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

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

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

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

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

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

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

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

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 
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consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

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

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

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

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

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

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

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

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

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

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

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003656-17.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EXECUTADO: 

JADERSON REFATTI DA SILVA Vistos. Tendo em vista a que até o 

momento não sobreveio nos autos à informação da quitação do crédito 

exequendo, o que demonstra a intenção da parte executada em não pagar 

a dívida, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, sobre 

eventuais ativos financeiros e bens móveis da parte executada Jaderson 

Refatti da Silva (CPF n° 886.129.961-04), no valor de R$ 161.060,93 (cento 

e sessenta e um mil, sessenta reais e noventa e três centavos). É que, 

como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, 

reveste-se de inegável interesse público, na exata medida em que serve à 

realização de um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere 

eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas 

aquelas providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já 

definido no título. Em outras palavras, porque a execução do título se 

refere à efetivação material de um direito nele consignado, merece a 

completa atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação. Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte 

devedora. Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, inc. I, do 

CPC/15, a penhora em instituição financeira é medida precedente às 

demais. Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira 

também foi bem definida no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, 

requerendo o que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 

4º e 5º do artigo 854 do CPC/15. Em sendo o valor bloqueado irrisório, 

será realizado o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo 

pagamento das custas, nos termos do artigo 836 do CPC. Infrutífera ou 

insuficiente à providência, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens certos e determinados passíveis 

de penhora, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos 

autos. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GVA INCORPORACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002651-57.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: GVA 

INCORPORACOES LTDA EXECUTADO: GISELMA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA Vistos. Tendo em vista a que até o momento não sobreveio nos 

autos à informação da quitação do crédito exequendo, o que demonstra a 

intenção da parte executada em não pagar a dívida, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACENJUD e RENAJUD, sobre eventuais ativos 

financeiros e bens móveis da parte executada Giselma Nascimento de 

Oliveira (CPF n° 762.085.671-49), no valor de R$ 9.628,13 (nove mil, 

seiscentos e vinte e oito reais e treze centavos). É que, como se sabe, a 

penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de 

inegável interesse público, na exata medida em que serve à realização de 

um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia 

executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas 

providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido 

no título. Em outras palavras, porque a execução do título se refere à 

efetivação material de um direito nele consignado, merece a completa 

atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação. Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte 

devedora. Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, inc. I, do 

CPC/15, a penhora em instituição financeira é medida precedente às 

demais. Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira 

também foi bem definida no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 
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requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, 

requerendo o que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 

4º e 5º do artigo 854 do CPC/15. Em sendo o valor bloqueado irrisório, 

será realizado o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo 

pagamento das custas, nos termos do artigo 836 do CPC. Infrutífera ou 

insuficiente à providência, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens certos e determinados passíveis 

de penhora, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos 

autos. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS66980-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001398-97.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: BFTYRE 

DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA. EXECUTADO: SILVIO COMERCIO 

DE PNEUS LTDA - ME Vistos. Tendo em vista a que até o momento não 

sobreveio nos autos à informação da quitação do crédito exequendo, o 

que demonstra a intenção da parte executada em não pagar a dívida, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, sobre eventuais 

ativos financeiros da parte executada Silvio Comércio de Pneus Ltda. - ME 

(CNPJ n° 12.305.324/0001-17), no valor de R$ 6.009,55 (seis mil, nove 

reais e cinquenta e cinco centavos). É que, como se sabe, a penhora, 

como ato indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável 

interesse público, na exata medida em que serve à realização de um 

direito consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E 

esse interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título. Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação. Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora. Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, inc. I, do CPC/15, a penhora 

em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (a) 

executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, requerendo o 

que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 4º e 5º do 

artigo 854 do CPC/15. Em sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado 

o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo pagamento das custas, 

nos termos do artigo 836 do CPC. Infrutífera ou insuficiente à providência, 

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens certos e determinados passíveis de penhora, sob pena de 

ser determinado o arquivamento provisório dos autos. Cumpra-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001191-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAESTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001191-64.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: MAESTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

REQUERIDO: EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA Vistos. 

Intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do 

inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004282-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HAMOA RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004282-02.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HAMOA RESORT RESIDENCIAL EXECUTADO: CELIA REGINA FLORES 

Vistos. Trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas 

Condominiais” ajuizada por CONDOMÍNIO HAMOA RESORT RESIDENCIAL 

em face de CELIA REGINA FLORES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Durante o tramite processual, as partes firmaram acordo (ID. 

29625748). Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Diante do acordo entabulado entre as partes ao id29625748, SUSPENDO O 

PRESENTE FEITO até o dia 20 de novembro de 2020, para o cumprimento 

da obrigação descrita no item 1.2 do acordo. Remetam-se os autos ao 

arquivo provisório. Decorrido o prazo de suspensão do processo, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se 

o acordo foi efetivamente cumprido. Às providências, intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000179-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000179-83.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: ELIONICE 

DE ALCANTARA ARAUJO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença proposto 

por Elionice de Alcântara Araújo em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos já qualificados. Intimada para impugnar o 

cumprimento de sentença à autarquia previdenciária quedou-se inerte 
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(certidão de Id. 30022068). Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que não há qualquer 

insurgência contra os cálculos apresentados pela parte exequente e por 

não haver outros óbices, presumisse a concordância tácita da parte 

executada em relação aos cálculos, assim, HOMOLOGO por sentença, os 

cálculos de Id. 21439450, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos. Sem custas e sem condenação em honorários sucumbências. 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015). OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser 

expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário 

do precatório/RPV quando se tratar de honorários sucumbenciais, 

observando ainda o disposto na Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, 

integralmente, o que dispõe a Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal. Depositado judicialmente o valor, independentemente de 

novo despacho, fica desde logo deferida à expedição do competente 

alvará de levantamento dos valores a serem depositados em juízo, em 

conta a ser indicada pela parte exequente. Transitado esta em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se as disposições da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001035-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

GIULIA COSTA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001035-13.2019.8.11.0007. REQUERENTE: 

FERNANDO DOUGLAS SABINO JUNQUEIRA REQUERIDO: GIULIA COSTA 

COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação 

de fazer movida por Fernando Douglas Sabino Junqueira contra o Banco 

Santander (Brasil) S/A, ambos qualificados. Em decisão de Id. 26009338, 

foi determinado que cumprisse que a obrigação que lhe cabia, sob pena 

de multa diária, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais). A instituição 

financeira informou não ser possível a transferência do valor, haja vista 

que foram descontados cheques na conta bloqueada judicialmente e, 

portanto, não poderia transferir ao exequente a monta total que lhe é de 

direito (Id. 26483322). Em decisão de Id. 27321313, foi rejeitada a 

justificativa do banco e determinado o cumprimento da ordem, sob pena de 

multa diária, desta vez fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Entre um ato e outro, a parte exequente 

informou que a instituição financeira efetuou a transferência dos valores, 

bem como requereu o bloqueio “online” referente às astreintes (Id. 

28915348). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

DECIDO. Primeiramente, há que se consignar que a obrigação de 

satisfazer foi devidamente cumprida. Assim, inexistindo dúvidas acerca da 

satisfação do cumprimento de sentença, eis que a informação foi 

fornecida pela parte exequente, a medida que se impõe é a extinção do 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Ademais, em que pese o 

exequente pugnar pelo bloqueio “online” referente às astreintes, cabe 

dizer que conforme pacífico entendimento jurisprudencial, apesar de caber 

à execução provisória, os valores poderiam apenas ser levantados após 

o trânsito em julgado da decisão em favor do beneficiário da ordem judicial, 

desde que a “sentença” lhe seja favorável. Destarte, a execução das 

astreintes segue pelo rito previsto no art. 523 do CPC, haja vista que se 

deve observar o contraditório e a ampla defesa, pois, a parte executada 

poderá até mesmo oferecer impugnação ao cumprimento de sentença. 

Neste sentido, o TJRS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO 

MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENA 

COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. (...) A decisão que fixa pena cominatória, 

instrumento de coerção que ao juiz é facultado utilizar de ofício ou a 

requerimento, não faz coisa julgada material, como restou enunciado no 

julgamento do REsp 1.333.988/SP representativo de controvérsia e pode 

ser revista para adequação de valor ou exclusão, inclusive em fase de 

cumprimento ou execução. (...) RECURSO PROVIDO.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70083673251, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-01-2020)”. De 

mais a mais, da leitura dos autos, o exequente se adianta demasiadamente 

ao requerer desde logo o bloqueio “online”. Salienta-se que aqui não se 

discute o direito do exequente em executar às astreintes, contudo, para 

não tornar a lide temerária à parte contrária é imprescindível que os ritos 

processuais sejam seguidos rigorosamente, de modo que evite prejuízos 

às partes. Aliás, como preconiza o art. 523 e seguintes do código de 

processo civil, há uma série de requisitos para o recebimento do 

cumprimento de sentença, sendo que as petições aportadas pelo 

exequente, no momento, não preenchem tais requisitos e por essa razão 

se faz imperativo intimar a parte para que realize o pedido adequado. Além 

do mais, nas astreintes também há a incidência de juros de mora e 

correção monetária, pois, apesar de ser uma medida inibitória em um 

primeiro momento, depois de consolidada se torna um direito adquirido pela 

parte contrária, que poderá, como no caso dos autos, executá-la. Neste 

ínterim, para o devido prosseguimento da execução das astreintes, deve o 

exequente manejá-la mediante as vias corretas (cumprimento de 

sentença). Mas por ora, não é cabível a realizar o bloqueio “online” nas 

contas do executado, pois resta prejudicado. DISPOSITIVO Diante disso, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, RECONHEÇO COMO SATISFEITA a 

obrigação de fazer imposta em relação à instituição financeira e, por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito. CONFIRMO as decisões 

proferidas nos autos referentes às multas diárias, tendo em vista que a 

parte executada não cumpriu a rigor com as ordens judiciais. Porém, 

declaro prejudicada à análise do pedido de penhora “online” neste 

momento. CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido durante esta fase de cumprimento, com fundamento no 

art. 85, § 2º do CPC. Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004435-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE MELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004435-69.2018.8.11.0007. AUTOR(A): SANDRA 

DE MELO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia pela 

concessão de salário maternidade, por ser segurada especial 

(trabalhadora rurícola) proposta por Sandra de Melo da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora que requereu a concessão do auxílio maternidade 

por ser segurada especial junto à autarquia requerida, no entanto, o 

pedido foi indeferido. Assevera que sempre laborou na condição de 

trabalhadora rural, em regime de economia familiar, bem como informa que 

requereu a concessão do citado auxílio em 19/12/2017. Assim, pugnou 

pela procedência do pedido para o fim de que lhe seja concedida o salário 

maternidade, na qualidade de trabalhadora rural, desde o indeferimento da 

ação administrativa. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Recebida a exordial foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita (Id. 

17094942). O requerido devidamente citado para apresentar contestação, 

quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 21496630. A parte autora 

pugnou pela produção de prova testemunhal (Id. 22304367). Em decisão 

saneadora, foi decretada a revelia do requerido, bem como designou 
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audiência de instrução e julgamento (Id. 22405091). Juntou-se a ata da 

audiência (Id. 27291563). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Estando o processo 

devidamente instruído, e não havendo preliminares a serem analisadas, em 

função da decisão saneadora, passo ao julgamento do mérito. Entretanto, 

é salutar dizer que os efeitos da revelia no caso em concreto serão 

mitigados, ante a natureza da causa (ação previdenciária), razão pela qual 

não haverá a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial. 

Feita essa ressalva, passo de fato à análise meritória da demanda. 

Nota-se, pois, que a controvérsia do embate restringe-se à qualidade de 

segurada da requerente e do período de carência mínima exigida para 

segurados especiais de 10 (dez) meses, que devem ser imediatamente 

anteriores ao parto ou requerimento administrativo. Muito bem. Dispõe o 

artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: "Art. 1º. A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente". Em 

ações desta natureza, àqueles que laboram no meio rurícola, assim como 

em outras demandas em que seja necessária a comprovação da qualidade 

de segurado especial, devem, primariamente trazer aos autos início de 

prova material razoável para o reconhecimento de sua atividade, em 

especial pela inteligência da Súmula nº 149 do STJ, mas, tal exigência 

deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de trabalhador não 

é assalariado, sem emprego permanente, nem registro formal, de sorte 

que exigir-lhe robusto início de prova material, como algum daqueles 

indicados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91, equivaleria, na prática, a 

negar-lhe acesso à Justiça. Contudo, analisando detidamente o conjunto 

probatório, percebe-se que a parte autora não logrou êxito em provar o 

exercício de atividades rurais correspondente ao período imediatamente 

anterior à data do parto ou do requerimento administrativo, haja vista que 

os documentos acostados aos autos não são suficientes a indicar que ela 

era trabalhadora rural, no período respectivo (início de prova material). 

Isso porque, para fazer prova do exercício de atividade rural, a parte 

autora juntou os documentos de Id. 17041536 que são datados da 

seguinte forma: “1) compromisso particular de venda e compra e cessão 

de direito e posse – 31/08/2005; 2) Declaração do INCRA – 14/02/2007; 3) 

Notas Fiscais diversas –25/05/2009, 17/05/2011, 20/01/2012, 15/09/2014, 

17/11/2015 e 09/11/2017”. Destarte, apenas um desses documentos é 

contemporâneo ao período de carência a ser comprovado pela 

requerente. De mais a mais, somente esse único documento não constituí 

início de prova material satisfatório. Observe que, seria necessário que 

houvesse prova documental para comprovação dos fatos narrados, no 

entanto, inexiste início razoável de prova nos autos, o que impõe a 

improcedência do pedido inicial. Aliás, no caso em espeque, por analogia 

se deve observar o teor da Súmula 149 do STJ que reza que “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Assim, 

versando a demanda sobre concessão de auxílio maternidade para 

segurada especial, é imprescindível que a parte autora comprove, 

mediante início de prova documental razoável corroborada por prova 

testemunhal, o período de carência de 10 (dez) meses, que deve ser 

imediatamente anterior ao parto ou do requerimento do benefício. In casu, 

observa-se que o nascimento da filha que ensejou no pedido de 

concessão do auxílio maternidade foi em 08/11/2017, enquanto que o 

pedido na via administrativa ocorreu em 19/12/2017. Porém, não mais que 

um documento está compreendido no lapso de carência de contribuição 

que a parte autora deve comprovar. Infere-se, portanto, que a parte 

autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de atividade 

rural pelo período necessário para comprovar sua carência, pois, não 

juntou documentos suficiente que comprovassem o labor rural nesse 

lapso temporal, restando incabível a concessão do benefício pleiteado com 

base em prova exclusivamente testemunhal. Neste sentido, é o 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: " 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO MATERNIDADE. 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

INADMISSIBILIDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.352.721-SP. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O 

salário-maternidade será devido à segurada especial, tal como definida no 

artigo 11, inciso VII e parágrafo primeiro da Lei n. 8.213/91, desde que 

comprove o exercício de atividade rural em regime de economia familiar 

nos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do 

requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que 

de forma descontínua (artigo 25, inciso III da Lei n. 8.213/91 c/c o artigo 93, 

parágrafo 2º do Decreto n. 3.048/99). O efetivo exercício de atividade 

rural deve ser demonstrado por meio de razoável início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. 2. Por sua vez, a caracterização de 

segurado especial exige a comprovação da condição de trabalhador rural, 

ou de produtor rural em regime de economia familiar, mediante início 

razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova 

documental plena, na forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91. É inadmissível 

prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ. 3. No 

caso, a controvérsia restringe-se à comprovação da qualidade de 

segurada especial (trabalhadora rural em regime de economia familiar) de 

Weslayne Gomes da Silva. Verifica-se que restou incontroverso o 

nascimento do filho da requerente, Enzo Gabriel Gomes Dias em 

13/04/2013, conforme certidão de nascimento acostada de fl. 10. 

Passando à análise da qualidade de segurado/carência, a parte autora 

acostou apenas a certidão de nascimento do filho a qual informa a 

profissão do marido da autora como sendo lavrador (fl. 10). Com efeito, 

não restou demonstrada nos termos do inciso VII, art. 11, da Lei nº. 

8.213/91, a condição de segurada especial da autora, uma vez que o 

único documento carreado aos autos não configura início razoável de 

prova material da atividade rural em regime de economia familiar (...) (AC 

0061789-24.2016.4.01.9199, JUÍZA FEDERAL RENATA MESQUITA 

RIBEIRO QUADROS, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA 

BAHIA, e-DJF1 12/02/2020 PAG.) ". Dessa forma, ausente o conjunto 

probatório harmônico a respeito do exercício de atividade rural no período 

correspondente, o que me leva a julgar que à autora não faz jus ao 

benefício previdenciário pretendido. DISPOSITIVO Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de auxílio maternidade em decorrência da 

ausência dos requisitos legais, e julgo EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, § 2º, do CPC, que ficarão com suas EXIGIBILIDADES 

SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º do CPC, eis que o feito tramita sob 

o pálio da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001667-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001667-73.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: FRANCINALDO FERREIRA 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela 

exequente, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, em 

face do (a) executado (a), igualmente qualificado (a). A parte exequente 

pugnou pela extinção da demanda ante a quitação da dívida (Id. 

27587641). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, tendo a 

parte exequente informado o pagamento da dívida. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

CPC/15. CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e 

despesas judiciais, bem como honorários sucumbenciais, que FIXO no 

importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro 

no art. 85, § 2º do CPC. Com o trânsito em julgado devidamente 

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

observando as disposições da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002864-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS PACHECO SAMPAIO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 18 de 788



Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002864-63.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

ADONIS PACHECO SAMPAIO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo município de Alta 

Floresta-MT contra a sentença proferida nos autos, que julgou 

improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente à reconvenção, 

para condenar o requerente/reconvindo a restituir os cofres públicos no 

importe de 56% (cinquenta e seis por cento) do que ele havia recebido 

entre os períodos de abril a junho de 2017. Sustenta o embargante que 

não houve pedido de nenhuma das partes referente à restituição no 

importe determinado e sim alega o município de Alta Floresta-MT que o 

autor/reconvindo à época recebeu proventos tanto do município quanto do 

Estado, circunstância esta que é vedada pela Constituição Federal, motivo 

pelo qual ele deveria devolver aos cofres públicos a totalidade do que 

recebeu (Id. 22434516). Aportou-se certidão de tempestividade dos 

embargos de declaração (Id. 22556873). Intimada para se manifestar, a 

parte contrária expôs que não concorda com a sentença proferida, 

contudo, ressalvou que os embargos de declaração não são o meio 

adequado para alterá-la, informando desde já que interporá apelação (Id. 

22986795). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

DECIDO. Primeiramente, não há decisão extra petita quando o juiz examina 

o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na 

petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos 

ligados ao fato-base, como foi no caso posto à analise. Assim, é assente 

na jurisprudência do STJ que é "aplicável ao caso o princípio do jura novit 

curia, segundo o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o 

direito. Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao 

caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte" 

(AgRg no AREsp 751.880/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015). Considerando que os 

embargos de declaração são tempestivos, RECEBO-OS para discussão. 

Já quanto ao mérito propriamente dito, ressalvo que a decisão proferida 

em verdade incorreu em erro material, pois, conforme se verifica na 

sentença, há a seguinte redação: “2) JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE À RECONVENÇÃO para: 2.1) CONDENAR o 

requerido/reconvindo a restituir o montante equivalente a 56% (cinquenta 

e seis por cento) do valor recebido por ele, no período compreendido entre 

abril de 2017 a junho daquele mesmo ano, com juros de mora legais em 1% 

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

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

danoso (abril de 2017 – primeiro pagamento a maior), bem como, a 

correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença;”. Entretanto, o 

pedido da reconvenção era distinto, senão vejamos: “Subsidiariamente, 

com base no princípio da eventualidade, requer seja o autor condenado a 

restituir os cofres públicos no valor que exceder o adicional mensal de 

56% (cinquenta e seis por cento) da remuneração do cargo comissionado 

por ele exercido, no período de abril/2017 à junho/2017;” sic. Id. 18030880, 

pág. 23. Porquanto, observa-se que de fato a sentença merece reparos 

no que concerne ao pedido de reconvenção que foi julgada parcialmente 

procedente. Diante do exposto, para adequar a sentença ao caso dos 

autos, retifico a sentença, para alterar a parte do dispositivo referente à 

reconvenção, fazendo constar a seguinte redação: “Diante do exposto, 

pelas razões lançadas: 1) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15; CONDENO 

o requerente ao pagamento das despesas e custas judiciais, bem como 

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

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15; 2) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE À RECONVENÇÃO para: 2.1) CONDENAR o 

requerido/reconvindo a restituir o montante excedente ao adicional mensal 

de 56% (cinquenta e seis por cento) do valor recebido por ele, no período 

compreendido entre abril de 2017 a junho daquele mesmo ano, com juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 

do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita 

a partir do evento danoso (abril de 2017 – primeiro pagamento a maior), 

bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença; 2.2) 

Consigo que o cumprimento de sentença deverá ser feito mediante 

liquidação de sentença por arbitramento, conforme disposição do art. 509, 

inciso I, do CPC. 3) Diante da sucumbência mínima, CONDENO o 

reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do 

CPC/15; 4) Via de consequência, JULGO EXTINTA também à reconvenção, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil; Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às 

normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”. 

Intimem-se às partes da alteração do dispositivo da sentença. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001946-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PARENTE CHAGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001946-25.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

FRANCISCO PARENTE CHAGAS REU: GILBERTO Vistos. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer proposta por Francisco Parente Chagas contra 

Gilberto, ambos qualificados. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Recebida a exordial, foi designada audiência de 

conciliação/mediação (Id. 20095277). A tentativa de conciliação/mediação 

foi infrutífera (Id. 21726820). A Defensoria Pública informou que não mais 

patrocinaria o requerente (Id. 22115497). A parte requerida apresentou 

contestação, impugnando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, 

arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pela 

improcedência da demanda (Id. 22353528). Em decisão de Id. 25947979, 

foi suspendido o feito para que o requerente regularizasse sua 

representação processual, sob pena da extinção da ação, com 

fundamento no art. 76, § 1º, inciso I, do CPC. Aportou-se certidão de 

intimação positiva (Id. 27332715). O requerido pugnou pela extinção do 

feito, ante a ausência da regularidade da representação processual do 

requerente (Id. 28801834). Juntou-se certidão de decurso de prazo para a 

regularização processual (Id. 30048677). Vieram os autos à minha 

conclusão. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando aos 

autos, verifica-se que há uma questão preliminar a ser analisada, 

antecedendo até mesmo a apreciação da extinção da ação, ante a 

ausência de regularização da representação processual, sendo esta 

questão à impugnação aos benefícios da Justiça gratuita apresentada na 

contestação. Salienta-se que foi ofertada a oportunidade do requerente 

em se manifestar quanto à impugnação aos benefícios da Justiça gratuita, 

no entanto, quedou-se inerte, assim, neste momento não há óbices a 

análise da impugnação, pois respeitado o art. 100 do CPC. Porquanto, a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a assistência 

jurídica gratuita será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos. Neste sentido, vejamos a disposição do artigo 98, do CPC: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Pois bem. A regra consolidada no artigo supramencionado é 

relativa, uma vez que, da alegada insuficiência de recursos para pagar 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, se admite prova 

em sentido contrário, quando da existência de elementos que infirmam a 

hipossuficiência da parte requerente, podendo, assim, o Juízo pedir 

informações e esclarecimentos à parte interessada. É o que prevê o artigo 

99, § 2º, do CPC: “Art. 99 (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. O benefício da gratuidade da Justiça 
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destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem 

condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria 

mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão em 

circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com 

provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar 

com as custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o tema: 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 

PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovam a 

hipossuficiência alegada, assim, oportunizada a requerente a 

comprovação da alegada insuficiência, não restou provada a necessidade 

do benefício. Importa ainda dizer que foi dada oportunidade para a parte 

responder a impugnação aos benefícios da Justiça gratuita, contudo, 

quedou-se inerte consoante certidão aportada aos autos. Portanto, a 

revogação dos benefícios da Justiça Gratuita é à medida escorreita a ser 

tomada, já que a parte foi incapaz de convencer este juízo de sua suposta 

miserabilidade. Noutro giro, analisando a demanda, denota-se que a parte 

requerente mesmo quando intimada para regularizar sua representação 

processual. Destarte, o art. 76, § 1º, inciso I do CPC, consigna que: “Art. 

76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida a determinação, 

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

se a providência couber ao autor;”. Assim, tendo a parte requerente 

tomado ciência da possibilidade da extinção da demanda, nos termos do 

art. 76, § 1º, inciso I do CPC/15, e mesmo assim tenha deixado de 

regularizar sua representação em tempo hábil, a extinção do feito, sem 

resolução de mérito é à medida que se impõe. Neste sentido, o TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” OUTORGADA POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO 

ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, 

ART. 76, §1º, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO 

ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2º) – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, §1º, I, do CPC/2015 

estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade 

da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará 

prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a 

determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o 

processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada 

para regularização da representação processual em razão da 

inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento 

particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito 

sem resolução do mérito. (...) (CC, art. 654, §2º). (N.U 

1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”. Ademais, o autor 

deu causa ao ajuizamento da ação, sendo que em virtude dela o requerido 

teve que contratar advogado para defender seus interesses, patrono este 

que teve dispender trabalho e em virtude disso, deve ser condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios, bem como as custas que deixou 

de recolher, conforme disposição do art. 100, parágrafo único, do CPC. 

DISPOSITIVO Por todos os argumentos aqui lançados, REVOGO a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita e nos termos do art. 100, 

parágrafo único, do CPC, DETERMINO que o requerente recolha as custas 

que deixou de recolher ao início da demanda. Quanto à ausência de 

regularização processual da parte requerente, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 76, § 1º, 

inciso I e 485, inciso IV, ambos do CPC. CONDENO a parte requerente ao 

pagamento de custas e despesas judiciais e honorários sucumbenciais, 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com 

fulcro no art. 85, § 2º do CPC. Com o trânsito em julgado e após as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de 

praxe, observando-se o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005611-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005611-49.2019.8.11.0007. AUTOR(A): SILVANA 

MEDEIROS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária proposta por Silvana 

Medeiros da Silva contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Foi determinada a emenda da 

inicial (Id. 28122717). A parte autora informou que o processo foi 

distribuído em duplicidade, reconhecendo a ocorrência de litispendência, 

pugnando pela extinção do feito (Id. 29217766). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Primeiramente, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possuem recursos suficientes para pagar as custas e 

as despesas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 99, do CPC/2015. 

Em consulta ao Sistema PJe foi encontrado o processo de autos n° 

1005646-09.2019.8.11.0007, em que a parte autora ajuizou em desfavor 

da parte requerida, sendo a causa de pedir a mesma, configurando a 

litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. Aliás, até 

mesmo a parte requerente reconheceu o instituto da litispendência, 

argumentando que houve um equívoco no sistema de distribuição. Assim, 

fica evidente que a extinção da demanda pela litispendência é à medida 

que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, RECONHEÇO a litispendência 

desta demanda e DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15. Sem condenação em 

honorários sucumbenciais, vez que sequer houve o recebimento da 

exordial. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

judiciais. Todavia, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança dessa verba, 

nos moldes do art. 98, § 3º do CPC. Com o trânsito em julgado devidamente 

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000813-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALLI KLANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente providências acerca da certidão de ID 30348525, no prazo de 

05(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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FLAVIA DAL PUPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR LUIZ SAVARIZ (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

os presentes autos com o fito de dar ciência a parte autora acerca do 

documento de ID 30351961.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003373-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILANI MARIA D CEZARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

JAIR DE PAIVA (TESTEMUNHA)

SIDNEI MONSOLELLI DE PAIVA (TESTEMUNHA)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 183450 Nr: 4203-40.2019.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os requerimentos formulados à fl. 60, itens “b” e “c”.

Outrossim, defiro o requerimento ministerial de fl. 32, consignando o prazo 

de 15 (quinze) dias para cumprimento.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003223-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ROSADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. No mesmo 

prazo, a Parte Requerida deverá indicar seus dados bancários, a fim de 

possibilitar o levantamento dos valores depositados sob Id 11058893.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002830-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Y. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PALMERINDA RIBEIRO MACHADO OAB - 922.461.251-20 

(REPRESENTANTE)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 30316504; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor 

do Art. 350 do CPC, bem como manifestar-se sobre o Laudo Pericial de Id 

29773766, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001153-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEON SILVEIRA OAB - MT0016671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. D. S. (REQUERIDO)

T. N. W. (REQUERIDO)

A. N. N. S. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias. Consigno que os documentos apresentados sob Id 30329976 

referem-se as custas de distribuição da missiva (que já haviam sido 

apresentados sob Id 29955598), e o que se cobra no presente ato é a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002272-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA QUIXABEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002272-82.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de 

Alta Floresta-MT em desfavor de Marcio De Souza Quixabeira. Sob o ID. 

30060707 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

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

como o levantamento dos valores depositados nos autos a título de 

honorários. É O RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. Considerando que a parte 

Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado com 

resolução de mérito. Isto Posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Considerando o pagamento dos 

honorários sucumbenciais, e ainda o depósito destes nos autos, 

proceda-se a secretaria da vara o necessário para a transferência dos 

valores para a conta bancária indicada sob Id. 30060707 e a expedição do 

pertinente Alvará Judicial. Isento de custas. Transitada em julgado, SEJAM 

DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, AS 

EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, REMETAM-SE os autos AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Às diligências. 

Cumpra-se. INTIMEM-SE. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005634-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA VIANA RATIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

para, em 15 dias, querendo, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004029-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATTAN GONCALVES BASTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO SERGIO ARAGAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALANA ARAGAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OZIEL LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO ARAGAO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDERSON ARAGAO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODINILSON LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODILSON LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODINELSON LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SUELEM SILVA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ORLANDO LOBATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Adailson Neves Braga (REU)

ODEISE DOS SANTOS LEAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

patrono, para, em 5 dias, manifestar-se acerca das diligências negativas 

atinentes aos réus OZIEL LOBATO DOS SANTOS (ID 29686502) e 

ODILSON LOBATO DOS SANTOS (ID 29574580).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100861 Nr: 2619-79.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDdM, DDdRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - 

OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da 

Silva Souza - OAB:OAB/MT 22876/O, Sidnei Tadeu Cuissi - 

OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a Diligência Negativa de Fls. 

101/103, no prazo de 5 (cinco) dias, pugnando o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108636 Nr: 4093-51.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Flausino Righetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

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

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimãrães de Andrade - OAB:78.069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

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

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 1904-66.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo das Neves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão ao teor do Art. 921, III, 

§§ 1º e 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113387 Nr: 1922-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro da Silva Boeira 

Fonseca - OAB:OAB MT 25454/O, Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão ao teor do Art. 921, III, §§ 1º e 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129450 Nr: 4844-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Cardoso da Costa, Eziel Cardoso da 

Costa, Edivano Cardoso da Costa, Esimar Cardoso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

de Justiça, visando à citação de Esimar Cardoso da Costa (Jardim 

Guaraná II), mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

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

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190600 Nr: 547-41.2020.811.0007

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques, Luis Carlos de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Juliano dos Santos Cezar - OAB:14.428-B/MT, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELINE ALEXANDRE 

CHAGAS, para devolução dos autos nº 547-41.2020.811.0007, Protocolo 

190600, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: WB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM, LCdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Juliano dos Santos Cezar - OAB:14.428-B/MT, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELINE ALEXANDRE 

CHAGAS, para devolução dos autos nº 204-31.2009.811.0007, Protocolo 

60564, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12692 Nr: 1284-11.2001.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Maniezo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezefredo Alves dos Santos - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - OAB:8101-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

FURIM, para devolução dos autos nº 1284-11.2001.811.0007, Protocolo 

12692, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATALITA MOCELIN TERRES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

PEDRO MARIANO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001275-65.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ATALITA 

MOCELIN TERRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONE CARMO 

RAMOS POLO PASSIVO: PEDRO MARIANO DA SILVA e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000613-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Precatório foi autuado no dia 12/03/2020, sob o protocolo 

1006915-70.2020.8.11.0000.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZO DIAS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001276-50.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLEUZO DIAS 

CESAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISABETE APARECIDA DA 

SILVEIRA ARAUJO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENNE PEREIRA RUEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001277-35.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JULIENNE 

PEREIRA RUEDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUSMAO GRANADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001278-20.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLAUDIO 

GUSMAO GRANADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS 

PETRUCCI JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000663-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES/MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000663-30.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: AMAZONIA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP 

EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES/MT 

Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, indicando se deseja prosseguir a presente ação 

executiva por meio de regime de pagamento de Precatório ou de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV). Em caso de prosseguimento através 
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de RPV deverá, para tanto, apresentar a Legislação Municipal pertinente 

ao caso. Em tempo, CANCELO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 01/04/2020, às 14h40min, vez que a Fazenda Pública não 

participa de audiência de conciliação. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003950-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUSA DA ORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ EDSON PETRUCCI E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ADRIANA ROCHA DE LIMA FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003950-35.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE DE SOUSA 

DA ORA REQUERIDO: THOMAZ EDSON PETRUCCI E CIA LTDA - ME, 

ADRIANA ROCHA DE LIMA FERREIRA - ME Vistos. Tendo em vista a 

citação infrutífera dos requeridos e considerando a justificativa 

apresentada pela parte autora no Id. 30359904, determino a redesignação 

da audiência de conciliação aprazada para amanhã (17/03/2020, 15:00 

horas). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço dos requeridos. Após o fornecimento dos novos 

endereços, citem-se e intimem-se os requeridos para comparecerem à 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza Paro

 Cod. Proc.: 173695 Nr: 5784-27.2018.811.0007

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS LINS LOURENÇO - 

OAB:26301-O

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público no que tange à 

requisição dos antecedentes criminais, com fulcro no art. 967, § 1° e art. 

959, ambos da CNGC/MT.

DESIGNO audiência com a finalidade de propor o benefício da suspensão 

condicional do processo para o dia 28 de abril de 2020, às 13:30 horas.

 Registro que nesta audiência, caso não seja aceita a proposta de 

suspensão condicional do processo, será proferida decisão de 

recebimento ou rejeição da denúncia.

 CITE-SE E INTIME-SE o (a) autor(a) do fato/denunciado(a) Carlos Bauer 

Lourenço para comparecer à audiência, acompanhado(a) de advogado.

Intime-se o Ministério Público.

Com relação a autora do fato/denunciada Vanessa Paula de Morais, 

considerando que é vedada a modalidade de citação por edital nos 

Juizados Especiais, acolho a manifestação do Ministério Público de fls. 

89/91 e DECLINO a competência em favor do Juízo Comum, nos termos do 

artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e do artigo 962 da CNGC/MT, 

bem como, observado o disposto no Enunciado nº 51, in verbis: “A 

remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 (ENUNCIADO 64), exaure a competência do Juizado 

Especial Criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado 

(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Proceda-se o desmembramento do feito e remessa dos autos ao Juízo da 

5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, procedendo-se as baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TACILIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001199-41.2020.8.11.0007 REQUERENTE: TACILIA DA 

CONCEICAO SILVA SOUZA MOREIRA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL 

S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, 

visando que a requerida se abstenha de proceder desconto decorrente de 

cartão de crédito consignado em folha de pagamento que a parte autora 

alega estarem quitados. Analisando os documentos apresentados, em 

confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido 

liminar. Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. O perigo da demora, de igual modo, é 

evidente, pois a manutenção dos descontos até então feitos diretamente 

na folha de pagamento da parte autora poderá privar o requerente de 

gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo 

de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de 

que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina a 

suspensão dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento 

da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – 

INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – 

IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a contratação 

fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos proventos do 

Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro 

grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” 

(TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no 

DJE 30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso 

interposto contra r. decisão que determinou a suspensão dos descontos 

efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob pena de 

multa diária. Circunstância em que o conjunto fático-probatório existente 

nos autos demonstra que estão presentes os requisitos essenciais à 

concessão da tutela antecipada, mister quando é plausível a alegação de 

que teria havido fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, 

tendo-se em vista a adequação da antecipação de tutela concedida, nada 

mais acertado do que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu 

resultado prático. Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau 

in totum mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

688659520118260000 SP 0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de 

Oliveira, Data de Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os 

requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar 

que a parte requerida se abstenha de efetuar desconto mensal da parcela 

referente à relação jurídica objeto da presente demanda (R$ 170,23), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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MARIA APARECIDA CERQUEIRA VIANA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001201-11.2020.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA CERQUEIRA VIANA NOVAIS REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória 

objetivando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros 

restritivos ao crédito. Pois bem. O artigo 294 do CPC prevê que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na 

primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 

de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000264-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA OAB - GO23457 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000264-69.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HUGO FLAVIO 

GONCALVES ROSA EXECUTADO: NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a tentativa. INDEFIRO o pleito formulado de 

pesquisa via sistema INFOJUD uma vez que a pesquisa via referido 

sistema, por ser uma ferramenta eletrônica para fornecimento de dados e 

declarações sigilosos do contribuinte junto à Receita Federal, deve ser 

adotada como medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso 

a caso. De fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a 

premente necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o 

interesse público que envolve a questão e, em especial, a demonstração 

de que a parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas 

as providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000427-20.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ODETE RECH 

DOLEYS DE SOUZA REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. Analisando o presente processo, verifico se 

tratar de cumprimento de sentença (Id nº 29213564) objetivando a 

execução de multa diária aplicada judicialmente e a execução da 

obrigação de fazer, tendo por fundamento o descumprimento de decisão 

judicial. Pois bem. No caso concreto, constato que é pretendida a 

execução da multa no valor de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e 

oitocentos reais), valor este calculado com base na multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais). A parte requerida foi obrigada, por força de 

decisão judicial liminar, confirmada na sentença transitada em julgado, a 

entregar à parte autora/credora a documentação necessária para a 

substituição da garantia do consórcio pelo veículo Toyota Corolla, bem 

como para possibilitar a regularização administrativa do referido veículo 

perante o órgão de trânsito. Em que pese a suposta desídia do requerido 

em cumprir a decisão exarada por este Juízo, entendo que, pelas 

circunstâncias dos autos, ser o caso de redução do valor da multa, uma 

vez que se tornou excessiva para o caso concreto. Não podemos olvidar 

que a multa cominatória tem caráter coercitivo e não punitivo ou 

indenizatório, de sorte que a execução de R$ 190.800,00, relativo às 

astreintes, se mostra excessiva e desproporcional. Sobre o tema, eis 

orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - AVERBAÇÃO DE ÁREA 

DE RESERVA LEGAL - DESCUMPRIMENTO - INÉRCIA INJUSTIFICADA EM 

CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE SE ATINGIR VALOR EXCESSIVO - 

LIMITAÇÃO CABÍVEL - RAZOABILIDADE. 1. A multa cominatória 

(astreintes) fixada na fase executiva pode ser utilizada como forma de 
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coagir o devedor a adimplir a obrigação de fazer judicialmente 

estabelecida, propiciando ao credor exatamente o bem a que tem direito. 

Inteligência do Código de Processo Civil. 2. Excepcionalmente, é possível a 

redução da multa, inclusive de ofício e na fase de execução, quando 

atingir patamares excessivos e desarrazoados. Possibilidade de limitação 

de multa diária que alcançou cifras exorbitantes, malferindo o princípio da 

proporcionalidade. 3. Recurso provido em parte.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0271.09.133501-5/008, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 05/12/0019, publicação da súmula em 10/12/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – O credor objetiva o 

pagamento de multa diária, em virtude do descumprimento da obrigação 

imposta, referente à limitação dos descontos dos vencimentos líquidos do 

autor – O autor comprovou que a corré Banco do Brasil S/A. descumpriu a 

r. sentença – Possibilidade da execução das astreintes – Possibilidade, 

todavia, da redução dos valores , como vedação ao enriquecimento sem 

causa – Aplicação do inciso, I, do parágrafo 1°, do artigo 537 do Novo 

Código de Processo Civil – Multa que deve ser reduzida para R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), observados os princípios da razoabilidade e ponderação 

– Impossibilidade de devolução dos valores descontados a maior – Não há 

qualquer determinação nesse sentido na r. sentença exequenda – 

Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2260137-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes ; Órgão 

Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019). 

Além do mais, dispõe o artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo 

Civil vigente que: “Art. 537 - [...]. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...].” 

(grifei) Por oportuno, registro que, apesar de o dispositivo legal acima 

transcrito fazer expressa menção à possibilidade de redução tão somente 

da multa vincenda, certo é que o sistema dos Juizados Especiais possui 

autonomia e independência em relação a institutos e a procedimentos 

previstos no Código de Processo Civil, de sorte que no âmbito do Juizado 

Especial não deve ser aplicada a vedação de redução da multa vencida 

com o escopo de o julgador não se distanciar dos critérios da celeridade, 

simplicidade e, principalmente, da equidade que norteiam os Juizados. 

Nestes termos, para fins de adequar a multa cominatória, entendo que há 

que se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim 

de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora. Assim, modifico o 

valor da multa para o fim de diminuí-la para a quantia total de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), readequada na presente decisão, a ser atualizado na data do 

pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Registro que o 

prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE a credora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, bem como requerer o que entender 

de direito. Por outro lado, em razão do descumprimento da liminar, 

confirmada na sentença, OFICIE-SE ao Detran/MT, requisitando a 

transferência para o nome da autora ODETE RECH DOLEYS DE SOUZA do 

veículo descrito no Id nº 3039747 e no contrato Id nº 3039617 

(Toyota/Corolla XEI 20 FLEX, placa BAN 2901, Chassi 

9BRBDWHD8DO307211, cor prata, ano de fabricação 2016 e ano modelo 

2016), bem como de eventuais débitos relacionados ao veículo, 

consignando a restrição de alienação fiduciária em favor do 

requerido/executado ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Consigno que as despesas necessárias à transferência do veículo e 

registro da alienação fiduciária são de responsabilidade da parte autora 

Odete Rech Doleys de Souza, competindo [a parte comparecer perante o 

órgão de trânsito para regularização, em 30 dias. Por medida de economia 

e celeridade processual, serve cópia desta decisão como ofício 

requisitório a ser enviado à 20ª Ciretran, instruído com cópia dos 

documentos pessoais da autora (Id nº 3039585) e do documento do 

veículo (Id nº 3039747). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. (assinado eletronicamente) 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000427-20.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ODETE RECH 

DOLEYS DE SOUZA REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. Analisando o presente processo, verifico se 

tratar de cumprimento de sentença (Id nº 29213564) objetivando a 

execução de multa diária aplicada judicialmente e a execução da 

obrigação de fazer, tendo por fundamento o descumprimento de decisão 

judicial. Pois bem. No caso concreto, constato que é pretendida a 

execução da multa no valor de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e 

oitocentos reais), valor este calculado com base na multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais). A parte requerida foi obrigada, por força de 

decisão judicial liminar, confirmada na sentença transitada em julgado, a 

entregar à parte autora/credora a documentação necessária para a 

substituição da garantia do consórcio pelo veículo Toyota Corolla, bem 

como para possibilitar a regularização administrativa do referido veículo 

perante o órgão de trânsito. Em que pese a suposta desídia do requerido 

em cumprir a decisão exarada por este Juízo, entendo que, pelas 

circunstâncias dos autos, ser o caso de redução do valor da multa, uma 

vez que se tornou excessiva para o caso concreto. Não podemos olvidar 

que a multa cominatória tem caráter coercitivo e não punitivo ou 

indenizatório, de sorte que a execução de R$ 190.800,00, relativo às 

astreintes, se mostra excessiva e desproporcional. Sobre o tema, eis 

orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - AVERBAÇÃO DE ÁREA 

DE RESERVA LEGAL - DESCUMPRIMENTO - INÉRCIA INJUSTIFICADA EM 

CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE SE ATINGIR VALOR EXCESSIVO - 

LIMITAÇÃO CABÍVEL - RAZOABILIDADE. 1. A multa cominatória 

(astreintes) fixada na fase executiva pode ser utilizada como forma de 

coagir o devedor a adimplir a obrigação de fazer judicialmente 

estabelecida, propiciando ao credor exatamente o bem a que tem direito. 

Inteligência do Código de Processo Civil. 2. Excepcionalmente, é possível a 

redução da multa, inclusive de ofício e na fase de execução, quando 

atingir patamares excessivos e desarrazoados. Possibilidade de limitação 

de multa diária que alcançou cifras exorbitantes, malferindo o princípio da 

proporcionalidade. 3. Recurso provido em parte.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0271.09.133501-5/008, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 05/12/0019, publicação da súmula em 10/12/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – O credor objetiva o 

pagamento de multa diária, em virtude do descumprimento da obrigação 

imposta, referente à limitação dos descontos dos vencimentos líquidos do 

autor – O autor comprovou que a corré Banco do Brasil S/A. descumpriu a 

r. sentença – Possibilidade da execução das astreintes – Possibilidade, 

todavia, da redução dos valores , como vedação ao enriquecimento sem 

causa – Aplicação do inciso, I, do parágrafo 1°, do artigo 537 do Novo 

Código de Processo Civil – Multa que deve ser reduzida para R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), observados os princípios da razoabilidade e ponderação 

– Impossibilidade de devolução dos valores descontados a maior – Não há 

qualquer determinação nesse sentido na r. sentença exequenda – 

Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2260137-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes ; Órgão 

Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019). 

Além do mais, dispõe o artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo 

Civil vigente que: “Art. 537 - [...]. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 
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excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...].” 

(grifei) Por oportuno, registro que, apesar de o dispositivo legal acima 

transcrito fazer expressa menção à possibilidade de redução tão somente 

da multa vincenda, certo é que o sistema dos Juizados Especiais possui 

autonomia e independência em relação a institutos e a procedimentos 

previstos no Código de Processo Civil, de sorte que no âmbito do Juizado 

Especial não deve ser aplicada a vedação de redução da multa vencida 

com o escopo de o julgador não se distanciar dos critérios da celeridade, 

simplicidade e, principalmente, da equidade que norteiam os Juizados. 

Nestes termos, para fins de adequar a multa cominatória, entendo que há 

que se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim 

de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora. Assim, modifico o 

valor da multa para o fim de diminuí-la para a quantia total de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), readequada na presente decisão, a ser atualizado na data do 

pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Registro que o 

prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE a credora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, bem como requerer o que entender 

de direito. Por outro lado, em razão do descumprimento da liminar, 

confirmada na sentença, OFICIE-SE ao Detran/MT, requisitando a 

transferência para o nome da autora ODETE RECH DOLEYS DE SOUZA do 

veículo descrito no Id nº 3039747 e no contrato Id nº 3039617 

(Toyota/Corolla XEI 20 FLEX, placa BAN 2901, Chassi 

9BRBDWHD8DO307211, cor prata, ano de fabricação 2016 e ano modelo 

2016), bem como de eventuais débitos relacionados ao veículo, 

consignando a restrição de alienação fiduciária em favor do 

requerido/executado ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Consigno que as despesas necessárias à transferência do veículo e 

registro da alienação fiduciária são de responsabilidade da parte autora 

Odete Rech Doleys de Souza, competindo [a parte comparecer perante o 

órgão de trânsito para regularização, em 30 dias. Por medida de economia 

e celeridade processual, serve cópia desta decisão como ofício 

requisitório a ser enviado à 20ª Ciretran, instruído com cópia dos 

documentos pessoais da autora (Id nº 3039585) e do documento do 

veículo (Id nº 3039747). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 16 de março de 2020. (assinado eletronicamente) 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 149936 Nr: 871-36.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 73.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 

413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu ALEX CARVALHO 

DA SILVA, vulgo “PAQUINHA”, brasileiro, solteiro, natural de Campo 

Grande/MS, nascido em 10/04/1990, filho Jorge Nascimento da Silva e 

Gaudina Regina Carvalho, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, 

incisos II, IV e VI (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e 

feminicídio) e art. 16, da Lei 10.826/2003 e implicações da Lei n.° 8.072/90, 

devendo o réu ser julgado pelo soberano Tribunal do Júri.,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 187085 Nr: 6216-12.2019.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMRdS, NFP, ECdLJ, LSdS, AMMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O, Leandro Felix de Lira - OAB:24837/O, Maria 

Licia Andrade Souza Feronato - OAB:25223/O

 . 6.Diante de tais fatos, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra os 

denunciados.9.Por fim, designo audiência de instrução de julgamento para 

o dia 13 de abril de 2020, às 14h00min.10.CITEM-SE os denunciados do 

recebimento da denúncia e da audiência designada. 11.INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelas partes, para a audiência designada, 

requisitando-as se necessário ou expedindo carta precatória para as que 

residem fora da comarca. Ademais, para as testemunhas residentes fora 

da comarca, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de 

videoconferência para a data supracitada. 12.Outrossim, no tocante ao 

pedido de assistência judiciária gratuita será analisado em fase sentença. 

13.REQUISITEM-SE os denunciados presos.14.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.15.Cumpra-se expedindo o necessário.16.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 13 de março de 2020. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 190756 Nr: 626-20.2020.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA, Fagner 

Vanderlei Texeira de Castro, LUCAS SILVERIO, CASSIEL DA SILVA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo César da Silva - 

OAB:16.249/Mt

 21.Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e 

consequentemente MANTENHO a prisão preventiva dos acusados 

CASSIEL DA SILVA MARQUES, FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE 

CASTRO E LUCAS SILVÉRIO, notadamente por persistir os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na 

prisão em que se encontra.22.Além disso, INTIME-SE a defesa para 

apresentação de resposta à acusação do denunciado Josimar Alves de 

Oliveira. 23.Após, conclusos para análise dos pedidos defensivos e 

designação de audiência. 24.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.25.Às providências.Alta Floresta/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 191376 Nr: 869-61.2020.811.0007

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bocardi Bianchini 

- OAB:24.043 MT

 20.Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e 

consequentemente MANTENHO a prisão preventiva do representado 

CLEBER JOSÉ ROZZATTI notadamente por persistir os mesmos fatos que 

embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na 

prisão em que se encontra.21.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.22.Às providências.Alta Floresta/MT, 13 de fevereiro de 2020. 

Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67148 Nr: 6474-71.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIANA MOCCI 
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DADALTO, para devolução dos autos nº 6474-71.2009.811.0007, 

Protocolo 67148, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000818-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILEI VOLPE OAB - MT3240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000818-33.2020.8.11.0007 LUCINDA DE OLIVEIRA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para querendo, impugnar a contestação ID 29931628, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

16 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000297-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE SILVA DO PRADO SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000297-88.2020.8.11.0007 KATIELE SILVA DO PRADO 

SOUSA 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para querendo, 

impugnar a contestação ID 29986085, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005667-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR MOISES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005667-82.2019.8.11.0007 ANTENOR MOISES DE SOUZA 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para querendo, impugnar a contestação ID 

29905940, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 16 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004295-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE APARECIDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004295-98.2019.8.11.0007 SIRLENE APARECIDA MOREIRA 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para querendo, impugnar a contestação ID 29863039, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 16 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE APARECIDA PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000304-17.2019.8.11.0007 IVONETE APARECIDA PAULA INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 16 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002688-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PAGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002688-50.2019.8.11.0007 JOSE CARLOS PAGOTTO INSS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação ID 29867541, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002181-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR RINALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REU)

PILOTANDO GOSTOSO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SIFFERT GIRUNDI DO NASCIMENTO OAB - MG113322 

(ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))
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NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002181-26.2018.8.11.0007 DEJAIR RINALDO PILOTANDO 

GOSTOSO LTDA e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da petição ID 29807144, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003159-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. H. R. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PENHA DO CARMO OAB - MS3794 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PENHA DO CARMO OAB - MS19103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. H. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO HENRIQUE LALUCE OAB - SP218483 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. A. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO HENRIQUE LALUCE OAB - SP218483 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003159-03.2018.8.11.0007 TIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE 

MORAIS RANA ADASKA DA SILVA HENRIQUE IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerido para manifestação nos presentes autos conforme decisão ID 

27988945, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 

de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000141-37.2019.8.11.0007 JOSE CARLOS DA SILVA 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para manifestação nos presentes autos acerca 

da petição ID 29732224, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 16 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001052-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. O. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001052-15.2020.8.11.0007 MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON 

HELIO GARCIA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a 

condução do oficial de justiça até o endereço do requerido. O recolhimento 

da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias 

online – Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o 

número processo - próximo - preencher a guia com as informações do 

endereço a ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos 

o comprovante quitado para posterior expedição do mandado. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000898-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000898-31.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: GILDO ALVES 

TEIXEIRA Vistos. INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, 

do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as 

matérias a que se refere o §1º do art. 1.009. Havendo apelação adesiva 

ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar 

contrarrazões ou manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 

15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex 

adjetivo civil. Insta salientar que os prazos processuais são contados nos 

termos do art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos 

termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 

1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 13 de marõ de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001243-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GONZAGA LIMA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Procurador da parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os quesitos para a realização da 

perícia médica a ser realizada pelo médico Dr. Charles Miranda Medeiros – 

CRM/MT nº 3253.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE NOIA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000387-96.2020.8.11.0007 RONIELE NOIA CHAVES 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

querendo, impugnar a contestação ID 30011388, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005598-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005598-50.2019.8.11.0007 ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para querendo, impugnar a contestação ID 

30015485, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 16 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004999-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN FELIPE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004999-14.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

GEAN FELIPE DE SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por GEAN FELIPE DE SOUZA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Alega que aos 01/12/2017, foi 

contratado para laborar na função de auxiliar de serviços gerais, com 

jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com termo final do contrato 

para 30/11/2019. Sustenta ainda a existência de créditos trabalhistas 

como: horas extras, adicional de insalubridade, gratificação natalina e 

FGTS. Dessa forma, requer a condenação do Requerido ao pagamento 

das verbas acima narradas. Citado, o Requerido apresentou contestação 

ao ID. 287451300, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no 

mérito, aduziu acerca da inexistência de nulidade do contrato, natureza 

institucional do contrato temporário e inaplicabilidade da lei do FGTS. 

Instruiu os autos com documentos. Impugnação à contestação ao ID. 

29735888. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inicialmente, a alegação de inépcia da inicial pela ausência de documentos 

e/ou clareza na peça que expõe a cobrança, indispensáveis à propositura 

da inicial e pela causa de pedir genérica e confusa, não merece 

prosperar, eis que foram atendidos todos os requisitos previstos no artigo 

319 do CPC. ISTO POSTO, fixo como pontos controvertidos: o vínculo 

jurídico existente entre as partes; o direito ao recebimento das verbas 

trabalhistas pleiteadas e; o pagamento do 13º salário. Dessa forma, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de julho de 

2020, às 13h30min. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como esclareça, no mesmo prazo, se querem depoimento pessoal. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do CPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do CPC. 

Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do CPC, sob pena de 

preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 13 de 

março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005018-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005018-20.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ROSA VIANA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Diante da manifestação de id29618707 em 

que a perita médica nomeada anteriormente não poderá cumprir o 

determinado, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Pamela Lustosa Rei, 

CRM/MT 8468, que poderá ser encontrada no Hospital Geral de Alta 

Floresta/MT. Dessa forma, cumpra-se conforme determinado ao ID 

28483672. Às providência necessárias. Alta Floresta/MT, 16 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001952-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001952-03.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

APARECIDA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Pretende-se, através 

da presente, executar a sentença contra a Fazenda Pública no tocante à 

obrigação de pagar quantia certa. Assim, DETERMINO: 1) INTIME-SE a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga ou 

remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação no prazo 

de trinta (30) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e façam os autos CONCLUSOS. 3) Se decorrer o prazo legal sem 

apresentar impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da 

Resolução nº 115 do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da 

Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados. 4) Caso decorra o prazo 
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de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II). 5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal. OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de 

março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003790-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003790-10.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LUIS FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA Vistos. Diante do requerido ao 

id29920901, procedo em gabinete a busca de endereço e do condutor do 

veículo em que se busca a apreensão nos presentes autos, conforme 

comprovante em anexo. Outrossim, indefiro os demais pedidos, visto que 

competem a parte autora proceder as buscas necessárias, em 15 

(quinze) dias. Às providências, cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de março 

de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005526-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BRANDAO DE ALMEIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005526-63.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

SIMONE BRANDAO DE ALMEIDA ARAUJO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de Ação Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em 

que a parte autora alega ter sofrido acidente de trânsito que resultou na 

sua invalidez permanente. Com a inicial (ID. 27581867) foram juntados 

documentos via Sistema PJE. A inicial foi recebida (ID. 27588603), 

oportunidade em que fora determinada a citação da requerida. O requerido 

ofertou contestação (ID. 28866205), pugnando pela improcedência do 

pedido, sob o fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos 

do seu direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

conforme ID. 29871203. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado. 

Sabe-se que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído. Ou 

seja, o potencial proveito econômico para as partes que demandam a 

tutela jurisidicional. E equivale, então, à monetarização dos fatos e 

fundamentos jurídicos da causa. No caso dos autos pugna o autor pelo 

recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, no percentual de 100%(cem 

por cento) que corresponde a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nesse sentido, atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela 

parte ré e, não havendo outras questões processuais pendentes, 

DECLARO O FEITO POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como 

sendo a efetiva invalidez permanente da parte autora, decorrente das 

lesões sofridas no acidente de trânsito mencionado na inicial. Defiro o 

pedido e determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio, 

como perita, a Dr. Charles Miranda Medeiros – CRM/MT 3253, que poderá 

ser encontrado nas dependências do Hospital Geral, razão por que, FIXO 

os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos 

antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em juízo no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se a médica perita 

nomeada para que designe data para a realização da pericia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes. Igualmente seja comunicado o Sr. Perito que terá livre 

acesso a documentação juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 

16 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002750-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELITON DIAS MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002750-90.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MELITON DIAS MATOS REU: EMERSON DOS SANTOS Vistos. Antes de 

apreciar o pleito de citação via edital, DETERMINO que o Autor, no prazo 

de 30 (trinta) dias, demonstre a realização de diligências a fim de 

averiguar acerca do atual endereço do Réu na cidade de Nova 

Bandeirantes/MT, após, VOLTEM-ME os autos conclusos para, havendo 

necessidade, realizar pesquisas via Sistema BACENJUD/INFOJUD. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 13 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 34/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, 

Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

Comarca, estará afastado de suas funções por motivo de usufruto de 

compensatória, dia 13.03.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT, 

Matrícula nº 2185, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, no dia 13/03/2020.

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

Barra do Garças, 13 de março de 2020.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 PORTARIA N. 35/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, 

Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 31 de 788



Comarca, estará afastado de suas funções por motivo de usufruto de 

compensatórias no perí odo de 16 a 20.03.20;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT, 

Matrícula nº 2185, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, no período de 1 6 a 20.03.20.

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

Barra do Garças, 13 de março de 2020.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319163 Nr: 12684-98.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanessa Guimarães Rabelo, Beraldino Martins Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberty Paulista de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Paulo 

Emilio Monteiro de Magalhães , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325130 Nr: 245-21.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miriele Francisca Martins Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Samir 

Mahmud Castro Wadi - OAB/MT 19003 , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47833 Nr: 3149-39.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL KUK FAZIO - 

OAB:222488/SP, EDUARDO CALVERT - OAB:131994-E/OAB/SP, Fábio 

Sales Vieira - OAB:11.663, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, MARCELO HAJAJ MERLINO - OAB:173974/SP, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Sales Vieira - 

OAB:11.663, Philipe Casarini Peixoto - OAB:22273/MT, Rafael Boque 

da Silva - OAB:OAB/MT 13.386

 DISPOSITIVO:85. Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, 

HOMOLOGO o acordo de vontades noticiado às fls.1.422/1.435 para que 

surta os jurídicos e legais efeitos. 86. INDEFIRO o pedido de levantamento 

de 125.990 quilos de soja efetuado pela BUNGE.87. REJEITO o pedido de 

liberação e remoção de 2.735,400 quilos de soja formulado pelo 

inventariante do espólio executado.88. AFASTO o requerimento de fixação 

dos honorários advocatícios contratuais da Sociedade RAMOS E ZUANON 

– RZ ADVOGADO.89. OFICIE-SE o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste-MT para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a penhora no rosto dos autos deferida por este Juízo à fl.1.451, 

informando que nestes autos remanescem 395.990 quilos de soja em 

nome do executado Walmir de Souza (espólio ou sucessores):ØEm caso 

de manifestação positiva, AUTORIZO desde já a vinculação dos 395.990 

quilos de soja remanescente aos autos n.1001201-52.2019.8.11.0037 - 

Cód.37587 em trâmite pela 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, onde 

deverá ser reduzida a termo a penhora dos grãos de soja remanescente à 

ordem do Juízo solicitante da constrição e, posteriormente, enviado cópia 

do referido termo a este Juízo.ØEm caso de manifestação negativa ou 

inércia dos interessados quanto ao produto constrito e remanescente, 

AUTORIZO a vinculação dos 395.990 quilos de soja em favor dos autos de 

inventário do espólio de WALMIR DE SOUZA, ora executado, em trâmite 

perante a 1ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, autos de 

n.1001201-52.2019.8.11.0037, fl.1.632.90. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art.924, II do 

CPC.91. COMUNIQUE-SE a Excelentíssima Desembargadora Relatora Dra. 

Nilsa Maria Pôssas de Carvalho nos autos dos embargos à execução 

objeto do recurso de apelação n. 149685/2015.92. Custas e despesas 

processuais pro rata.93. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.94. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232726 Nr: 11019-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DONIZETE DA SILVA QUINTINO, 

Aparecida Donizete da Silva Quintino

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170694 Nr: 3131-37.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 275,00 ( duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36780 Nr: 1150-22.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57663 Nr: 1320-86.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Wilson Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enxovais Aquarela Modas Ltda - Me, Enaldo 

Ribeiro de Rezende, Evanir de Oliveira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evania de Oliveira Rezende - 

OAB:15862-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63781 Nr: 6801-30.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, José Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Carla Beatriz Rieffe Franco - OAB:20720/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68125 Nr: 1653-04.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. Lima Goes - Me, Joel Hipolito Lima Góes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734, Sandro Roberto Mota Serra - OAB:MT 15.502

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154874 Nr: 6592-85.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:24659/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Karine 

Moraes da Silva , para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Eduardo Azevedo Gomes - OAB:MT 17.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a intimação das 

partes para se manifestarem nos autos no prazo de 15 dias acerca do 

laudo de avaliação encartado em fls. 378/381.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312219 Nr: 9158-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)Kleiver 

Rodrigo Bueno Dias , para que devolva os autos acima epigrafados em até 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º 

do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 
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cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318338 Nr: 12327-21.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVOM, Valdiza Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marfrig Global Foods S/A, Mapfre Vera Cruz 

Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A, SIMONE PEREIRA NEGRAO - OAB:125308/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, especificamente acerca da carta 

precatória negativa de fls. 146/147, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo 

o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319662 Nr: 12894-52.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAKERIDGECONSULTANTS HOLDINGS INC, Clarisse 

Helena Giordani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de 

Moraes Carvalho, Leonardo de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCHNEIDER DOS 

SANTOS - OAB:78806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Emanuel Paim - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR - OAB:7187 

MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 73/87.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329577 Nr: 2676-28.2020.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, 

Zélia Maria dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Júnior Oliveira Silva 

- OAB:MT/25845/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação de Alvará Judicial com pedido liminar ajuizado por 

VIAÇÃO XAVANTE LTDA, em face de ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO 

DE SOUZA JUNIOR, representado pela Inventariante Zélia Maria dos 

Santos Souza.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Denota-se pela pesquisa do Sistema Apollo que a presente demanda já 

havia sido proposta anteriormente, cujos autos tramitaram perante o juízo 

da 1ª Vara Cível desta Comarca, autos nº 15188-77.2019.811.0004 – Cód. 

324390, o qual julgou extinto sem resolução do mérito.

4. Com efeito, dispõe o art. 286, inc. II, do CPC:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza:

 (...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

5. Ante o exposto, nos termos do art. 286, inc. II, do CPC, DECLINO a 

competência para o juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca.

6. Proceda-se às baixas e anotações necessárias.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299514 Nr: 2040-96.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Nogueira da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Grécia Rodrigues 

Nogueira - OAB:OAB/MT 22476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para que retire 

em cartório a certidão de óbito de Jovenal Gomes Mendes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23539 Nr: 173-98.2001.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ério Gonçalves de Queiroz Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 

6.151-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 173-98.2001.811.0004, 

Protocolo 23539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289669 Nr: 12794-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Oliveira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Fêmina, Adelmo Ferreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO PENA JUNIOR - 

OAB:GO\37758, Robison Pazetto Junior - OAB:OAB/MT n°19.641

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL 

GONÇALVES DOS REIS, para devolução dos autos nº 

12794-34.2018.811.0004, Protocolo 289669, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289677 Nr: 12801-26.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Luiz Hencke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lopes Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ LOPES 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 12801-26.2018.811.0004, 

Protocolo 289677, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4156 Nr: 1734-65.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ério Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.689 OAB/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 1734-65.1998.811.0004, 

Protocolo 4156, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48717 Nr: 666-36.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURDES SILVA DE MATOS

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

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

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156578 Nr: 8887-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Avelino de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191219 Nr: 11187-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Mingoti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érika Bilego Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA DAVD 

BARROS. - OAB:20.213, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível, bem como atualizar o débito no prazo assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254338 Nr: 9181-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Auxiliadora Souza Goma Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315035 Nr: 10590-80.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ARAÚJO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível, bem como atualizar o débito no prazo assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159100 Nr: 11935-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacildo Paulino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vilela de Paula - 

OAB:72318/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269253 Nr: 486-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. BEVILACQUA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279505 Nr: 6901-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renilso Moreira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170266 Nr: 2587-49.2013.811.0004

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Helena Pires Cecílio, Fábio Luis Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes, Marisa Fátima 

Masteguim de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ricardo Gomes - OAB:SP 

126.759, Margareth Miessi Caire Gomes - OAB:SP 127.083, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC e em cumprimentoa a 

deisão de fls. 321/322, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerida/executado, via DJE, para manifestar acerca da proposta 

de honorários de folhas. 331/333, bem como da petição do 

autor/exequente às folhas 337/338, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154772 Nr: 6475-94.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pedro Baraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

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

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173775 Nr: 6994-98.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazziely 

Barros do Prado

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240479 Nr: 16670-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francyelle Silva dos Santos, L. Sousa Silva Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250020 Nr: 6186-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 

averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23719 Nr: 562-83.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dom Bosco Ltda, Orlando Alves 

Teixeira, Dalton Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANI INÁCIO DE LIMA - 

OAB:8026-A, THANYA ALVES MARTINS - OAB:OAB/GO 21.485, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O, Antônio Rubens Fagundes Pereira - OAB:MT 2025, 

ARIDAQUE LUIS NETO - OAB:3252, CRISTIANO DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:23507/MT, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199075 Nr: 3174-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Oliveira Vitória, CRIATIVA PUBLICIDADE 

MARKETING E NEGOCIOS LTDA - ME, Vilmar Tibiriça Guerreiro do Amaral, 

Idelma Nazaria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:OAB/RS 57752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240612 Nr: 16751-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio 

Libanês

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elais Farah - OAB:SP 010064, 

ELIAS FARAH JUNIOR - OAB:176.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 275,00 ( duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274007 Nr: 3542-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Felippe Bender Taques - OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte 

apelada/ora parte autora para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274913 Nr: 4027-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CF&I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 325,00 ( trezentos e vinte e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293912 Nr: 15229-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lília Augusta de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64600 Nr: 7592-96.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 
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justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100470 Nr: 5473-26.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Britto Di Migueli, Jasmina Di Migueli Pizarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Galindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160354 Nr: 933-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Kemerich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170293 Nr: 2620-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOS, IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:15512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 260,00 ( duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193867 Nr: 12994-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eterson da Rocha Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bras Faria da Silva, Rosa dos Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:12983/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204568 Nr: 6354-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220309 Nr: 3014-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Carloni Filho, MARIA FERREIRA 

BORGES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248471 Nr: 5202-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Henrique Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO – AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA

Nos termos do despacho proferido nos autos e do artigo 844 do CPC, 

procedo a intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e 

retirar o termo de penhora expedido nos autos, no prazo de 10 dias, para 
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averbação do mesmo no cartório e posterior juntada da matrícula 

averbada nos autos: "Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento 

por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou 

da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo, independentemente de mandado judicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267205 Nr: 17481-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lira de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - 

OAB:25.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 5629-14.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva, Geny Eduarda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Alves Praxedes, Luiz Cláudio 

Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte executado, via DJE, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art. 854 do CPC, 

acerca da penhora realizada.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 178467 Nr: 393-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSG, Alessandra Ribeiro Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Gomes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Renato Ribeiro - 

OAB:OAB/BA29325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o processo envolve interesse de incapaz, remetam-se 

os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, c/c 179, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 210085 Nr: 9606-38.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdS, IRLdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante disto, decreto a prisão civil do executado já qualificado nos autos, 

pelo prazo de 03 (três) meses, em virtude da dívida alimentar para com a 

requerente do mês acima alinhavado até a presente data, o que faço com 

espeque no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil e súmula 

309 do Superior Tribunal de Justiça.Encaminhe os autos ao contador 

judicial, para a atualização do débito e, após, expeça-se o devido 

mandado de prisão, comunicando aos órgãos policiais a expedição para 

que seja dado o devido cumprimento bem perfaça o seu imediato registro 

no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no artigo 2º, 

parágrafo 1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.Cumprido o mandado, deve o devedor ser cientificado 

que, nos termos do artigo 528, parágrafo 5°, do Código de Processo Civil, 

o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas.Deverá acompanhar o mandado o extrato atualizado 

do débito, consignando-se que o pagamento integral ilide ou cessa o 

cumprimento da medida restritiva.Transcorrido o prazo sem a quitação do 

débito, deve o devedor ser imediatamente colocado em liberdade, 

independentemente de nova deliberação, se outro motivo não subsistir 

para sua prisão, o que deve ser averiguado pela Administração 

Penitenciária Estadual.Fica a presente decisão, acompanhada da certidão 

de cumprimento do mandado devidamente datada, valendo como alvará de 

soltura após expirado o prazo da custódia, o que deverá ser certificado e 

i m e d i a t a m e n t e  c o m u n i c a d o  p e l a  a u t o r i d a d e  p r i s i o n a l 

competente.Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 216394 Nr: 688-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdÁ, LAdÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luanne Lina de Sousa - 

OAB:MT 18.470, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius 

de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que há muito já transcorrera o prazo postulado às fls. 98, 

intime-se a exequente à impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando que o silêncio será entendido como desistência da ação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 231343 Nr: 9999-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 232341 Nr: 10723-30.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASdA, CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Trindade do Nascimento 

- OAB:27318B MT, Isabelle de Baptista - OAB:MT 19.065, Kátia 

Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 

18.476-B, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - 

OAB:MT 14.478, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Indefiro o pedido de fls. 67, eis que, tratando-se o presente feito de 

execução de sentença, não há falar em nova citação.

 Assim, determino que a parte exequente emende a inicial com a 

comprovação de citação do executado nos autos principais e, após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 249091 Nr: 5594-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuario de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Borges Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:MT 21.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos 

em que foi formulado, e determino sua intimação para indicar bem à 

penhora e em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, 

comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado bem 

encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.Saliento que fica 

facultado ao exequente a apresentação de uma conta bancária específica 

do executado, oportunidade em que será determinado o bloqueio por meio 

do sistema BACENJUD.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 250619 Nr: 6674-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROT, VSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro a cota ministerial de fl. 75.

 Notifique-se a equipe interprofissional deste juízo para que perfaça o 

estudo psicológico e social com as partes requeridas Elexandres 

Domingos Chaves e Mariana Teixeira dos Santos, fazendo-se constar que 

o competente relatório deverá ser depositado em Juízo no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 253853 Nr: 8872-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o processo envolve interesse de incapaz, remetam-se 

os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, c/c 179, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 258535 Nr: 11835-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos 

em que foi formulado, e determino sua intimação para indicar bem à 

penhora e em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, 

comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado bem 

encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 260611 Nr: 13357-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMdJ, AMdJ, UMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Intimada a parte autora, por meio de sua assistência, para impulsionar o 

feito, esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente (fls. 71), conforme exige o artigo 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil Brasileiro, não tendo, dentro de razoável prazo, 

manifestado-se.

 Instado a manifestar-se, o represante ministerial postulou pela extinção da 

presente ação, ante o abandono da causa.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 262544 Nr: 14584-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCAP, RCdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:MT 21.440

 Defiro o pedido retro.

 Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Pedreiras/MA, a fim 

de que seja promovida a citação do requerido, observando o endereço 
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colacionado às fls. 289.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 3490-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos 

em que foi formulado, e determino sua intimação para indicar bem à 

penhora e em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, 

comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado bem 

encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 274714 Nr: 3917-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRC, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo requerido pelas partes na avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento.Sem 

custas judiciais ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 280425 Nr: 7424-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdSVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC, OVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591-0/MT., Valéria da Silva Campos - OAB:OAB/MT 17592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo que a citação da parte não encontrada para 

citação pessoal seja feita por edital.Determino, nos termos do artigo 257, 

inciso II do Código de Processo Civil, a publicação do edital na rede mundial 

de computadores – por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE, no 

sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça (acaso estes últimos sistemas já encontrem-se em pleno 

funcionamento), que deve ser certificada nos autos.Consoante dispõe o 

inciso III da norma acima citada, determino o prazo de 30 (trinta) dias para 

o edital em questão.Deixo de determinar a publicação do edital em jornal 

local de ampla circulação ou por outros meios (artigo 257, parágrafo 

único), eis que inexiste jornal na comarca e não há outros meios mais 

efetivos que a rede mundial de computadores para tal.Fica o requerente 

advertido que, eventualmente comprovado que fora alegada dolosamente 

a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a realização de 

citação por edital, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, 

conforme autoriza o artigo 258 caput do Código de Processo Civil.Expirado 

o prazo do edital, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos para análise de necessidade de nomeação de curador 

especial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 292098 Nr: 14226-88.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Silva Faria - 

OAB:35.171-GO, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, Vinicius 

de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Notifique-se a equipe interprofissional do Juízo para que realize estudo 

psicossocial com a menor Yasmin Sbrissa Abud e respectivo núcleo 

familiar, fazendo constar que o respectivo relatório deverá ser aportado 

aos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295117 Nr: 16030-91.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA - OAB:N/8.963/MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcelo Farias 

Santos de Almeida - OAB:MT 15.250-A

 Compulsando os autos é possível aferir que fora deferido neste 

procedimento, o processamento de execução de medida deferida em sede 

de tutela de urgência ao suposto exequente, no processo cód. 270957.

 Registre-se que, quando do início do presente procedimento, os autos 

supramencionados encontravam-se em fase de instrução probatória, 

tendo sido sentenciado em 07.08.2019 e, atualmente encontra-se na 

segunda instância para análise recursal, portanto, não está ultimado.

 Não obstante, dos documentos colacionados neste feito, não é possível 

aferir quais são os bens atribuídos a cada uma das partes, quais são as 

eventuais dívidas e, nem tampouco à quem incumbem as 

responsabilidades sobre eventuais pagamentos e recebimentos, o que 

torna inviável neste momento, o levantamento de eventuais valores e, até 

mesmo a tramitação, sem prévia regularização processual.

 Além disso, também não consta dos autos, o montante vinculado ao feito 

junto à conta única e, o eventual débito das partes junto à Caixa 

Econômica Federal.

 Ante o exposto, intime-se a exequente a manifestar-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, procedendo emenda à inicial para regularização 

das pendências processuais, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 296274 Nr: 350-32.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodston Ramos Mendes de 

Carvalho - OAB:24521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 
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17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada ao feito, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação, 

concordando a exequente com referido depósito.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Indefiro o pedido de fls. 109, eis que não há possibilidade de adoção de 

referido expediente pelo sistema bancário.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 298488 Nr: 1478-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFdS, VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475/O, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito da parte autora.Expeça-se carta precatória ao Juízo da 

Comarca de Rio Maria-PA, a fim de que seja promovida a citação do 

requerido, observando o endereço colacionado às fls. 47.Tratando-se o 

objeto da demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 

334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 21 de maio de 2020 às 12h00min, do 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.Na audiência as partes deverão, 

obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir.Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

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

Estado.Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 303372 Nr: 4176-66.2019.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELRDB, MBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBVBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 304945 Nr: 4981-19.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBC, FBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandra Cardoso da Silva - 

OAB:380740/SP, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 305775 Nr: 5428-07.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJIdS, DidJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elizabeth Martins Ferreira - OAB:5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla de Alcântara de Abreu 

- OAB:41.375 OAB/DF, Clara Márcia de Rivoredo - OAB:8.387 OAB/GO, 

João da Assunção da Silva Alves - OAB:43.782 OAB/DF, Priscila 

Tauil Adolfo - OAB:MT 16.693

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 306742 Nr: 6051-71.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOF, ACCdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ROSSI THOMAZ 

FERRARI - OAB:187602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação a 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica facultado às partes, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico-processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 311960 Nr: 9014-52.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS, FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJLRP, KCCV, ERdS, GSRN, JSRF, ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriele Camilo de Moraes - 

OAB:OAB/MT17900, Laura Cristina Primo Parreira - OAB:20.204/MT, 

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - OAB:15724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 314911 Nr: 10519-78.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSA, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Cynthia Candida 

Pereira - OAB:23329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, 

esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318027 Nr: 12154-94.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabela Alves Rodrigues - 

OAB:25227/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere dos autos, na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial, promovendo à juntada das informações 

necessárias ao regular prosseguimento do feito (fls. 23).

 Contudo, a autora permaneceu inerte, mesmo tendo já transcorrido o 

prazo deferido anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, 

caput, da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil).

 Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 43 de 788



nos casos de abandono da ação.

 Inicialmente, cumpre-me consignar que a juntada das informações 

indicadas na decisão retro, é indispensável ao prosseguimento da 

demanda.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte autora.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 319850 Nr: 12988-97.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBSD, VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Beatriz Santos Brito - 

OAB:OAB/MT N° 19223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, determino que a Secretaria identifique o dorso dos autos com 

as respectivas tarjas, especificamente no presente feito, as tarjas 

previstas no art. 347, inciso V e VI da CNGC, sem prejuízo do disposto no 

art. 1.372 da CNGC, a fim de facilitar a identificação visual da situação 

processual, eis que o presente feito detém prioridade na tramitação, nos 

termos artigo 1.048, inciso II do Código de Processos Civil.

 Considerando que o presente feito trata de cumprimento de sentença, 

intime-se a exequente para que comprove nos autos a citação da parte no 

feito principal, eis que não há falar em nova citação mas só intimação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321908 Nr: 14012-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS, AGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20688/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 21 de maio de 

2020, às 15h:00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso.Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir.Nos termos do artigo 334, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado.Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 322899 Nr: 14520-09.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que em fls. 62, a parte autora 

manifestou pela desistência expressa da ação.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários, ante a inexistência da formação da relação 

jurídico-processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 326245 Nr: 859-26.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Albuquerque Leão Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OD, Celibeta Andréia Dal'Soto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária 

efetivado pela requerente. Intime-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos termos do 

artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 

290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328710 Nr: 2208-64.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:8433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 44 de 788



desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 328719 Nr: 2211-19.2020.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rita Mendonça Almeida 

de Cerqueira - OAB:3585 OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e 

respectivo recolhimento das custas e taxas, nos termos do artigo 218, 

parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na 

distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 290 caput, ambos do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329340 Nr: 2576-73.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHBdA, FFBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código 

de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa. No mais, estando o feito, aparentemente, 

em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se 

como o credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), 

cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, 

para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a quitação do débito mencionado na inicial, bem como aqueles que 

vencerem no curso da ação, no prazo de 03 (três) dias (artigo 911 caput) 

ou, no mesmo prazo, provar o executado que já fez o pagamento ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo. Fica ainda facultado ao devedor, se 

for o caso, a apresentação de embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento ou 

justificação será aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da 

citação), enquanto o termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso intencione o executado 

apresentar embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição 

por dependência ao presente feito, o qual será autuado em apartado, 

devendo a resistência ser instruída com cópias das peças processuais 

relevantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329480 Nr: 2626-02.2020.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRNdS, CAFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regimeiry Rezende Heidtmann 

- OAB:25.983/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código 

de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa. No mais, estando o feito, aparentemente, 

em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se 

como o credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), 

cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, 

para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a quitação do débito mencionado na inicial, bem como aqueles que 

vencerem no curso da ação, no prazo de 03 (três) dias (artigo 911 caput) 

ou, no mesmo prazo, provar o executado que já fez o pagamento ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo. Fica ainda facultado ao devedor, se 

for o caso, a apresentação de embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento ou 

justificação será aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da 

citação), enquanto o termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329509 Nr: 2644-23.2020.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdC, VHCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIANE VIANA PESSOA - 

OAB:23213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 319, VI e V, do 

Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a correta 

indicação do valor da causa.

 No entanto, embora esteja pleiteando a partilha dos bens especificados à 

fl. 06-vs, a requerente arbitrou à causa o valor de R$ 7.776,00 (sete mil 

setecentos e setenta e seis reais), nitidamente não guardando relação 

com o proveito pretendido.

 Não obstante, malgrado tenha requerido os benefícios da gratuidade de 

justiça, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ante o exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329803 Nr: 2789-79.2020.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Souza de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO DONIZETE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Beck - OAB:RS-54.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 319, VI e V, do 

Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a correta 

indicação do valor da causa.

 No entanto, embora esteja pleiteando alimentos em patamar não inferior a 

10 (dez) salários-mínimos mensais, além da partilha dos bens indicados na 

inicial, a requerente arbitrou à causa o valor de R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais), nitidamente não guardando relação com o proveito 

pretendido.

 Não obstante, malgrado tenha requerido os benefícios da gratuidade de 
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justiça, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ante o exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329912 Nr: 2856-44.2020.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 319, VI e V, do 

Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a correta 

indicação do valor da causa.

 No entanto, in casu, o autor deixou de atribuir valor à causa.

 Não obstante, malgrado tenha requerido os benefícios da gratuidade de 

justiça, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ante o exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329925 Nr: 2864-21.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRMCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal desde o ajuizamento da ação, que 

ocorrera na Comarca de Aragarças-GO, sendo posteriormente 

encaminhado a este Juízo, em razão do declínio da competência, bem 

como a existência de acordo efetivado entre as partes, relativo a guarda 

da menor e homologado no processo cód. 267063, intime-se a parte 

autora para manifeste-se nos autos, em 05 (cinco) dias, indicando se 

persiste o interesse no prosseguimento do presente feito.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 188616 Nr: 9175-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliane Santos de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Delzuita Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo 

Civil.Efetue-se o cancelamento da distribuição.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o autor.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 190620 Nr: 10746-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Giselle Saggin Pacheco - OAB:14129A/MT, 

Jessyka de Freitas Camargo - OAB:21776-mt, Maicom Pedro 

Duarte de Moraes - OAB:22768/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 192997 Nr: 12368-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o inventariante para cumprir, em 10 (dez) dias, as 

determinações pendentes, nos termos do parecer ministerial, sob pena de 

retirada do encargo e substituição.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 209790 Nr: 9447-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Carneiro Leão Júnior, Elaine Marina Carneiro, 

Vera Lucia Carneiro Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Laerte Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 245/250 e determino a suspensão do prazo 

processual pelo período de 90 (noventa) dias, contados do peticionamento 

referido.

 Com o transcurso do prazo, que deverá ser certificado pela secretaria, 

determino a intimação do requerente, independentemente de nova 

deliberação, para impulsionamento processual, sob pena de extinção da 

ação.
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 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 171298 Nr: 3963-70.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristhiane Carolina Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maycon Jonne Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731, JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - 

OAB:187602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que já fora determinado a abertura de conta poupança em 

nome do menor Miguel Carolino Vilela Ribeiro, em consonância com a cota 

ministerial de fl. 402, em respostas ao ofício de fl. 392, determino a 

abertura de nova conta poupança em nome do herdeiro Miguel Carolino 

Viela Ribeiro, com restrições de saques e outras movimentações que só 

poderão ser realizadas mediante autorização judicial, bem como a 

transferência do saldo residual existente na conta única vinculada nos 

presentes autos para a devida conta. Considerando que já fora 

determinado para que a inventariante transfira o valor que fora 

equivocadamente liberado em sua conta, para conta poupança de 

titularidade do herdeiro menor, nada há a deliberar nesse sentido, devendo 

ser a inventariante intimida para o fazer, sob pena de responsabilidade 

cível e criminal. Defiro que seja requisitado cópia atualizada da matrícula 

do imóvel, ante a gratuidade, conforme pedido de fls. 398. Estando a 

presente ação sendo processada em forma de arrolamento, nos termos 

do artigo 664,§5°, do CPC, intime-se a inventariante para comprovar a 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Nos 

termos do artigo 626, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a 

Fazenda Pública Estadual do Mato Grosso, e Municipal de Torixoréu/MT, 

para manifestar acerca do interesse no feito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 175510 Nr: 9211-17.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cândido de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moisés de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que fora requerido, na inicial, a 

gratuidade judiciária.

 Porém, tal pleito até a presente data não fora analisado.

 Assim, malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da 

assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 43037 Nr: 1057-25.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira de Freitas Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADEMAR FERREIRA FRANÇA, 

VILMAR BORGES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:MT 14.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Milton Antônio Martini Fernandes- 

Defensor Público - OAB:

 Analisando os autos, verifica-se que o executado interpôs nos autos 02 

(dois) embargos de declaração.

 Assim, com vistas à evitar futura alegação de nulidade e ante ao pedido 

de efeito infringente, intime-se o exequente para manifestar-se acerca dos 

embargos e, após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 178645 Nr: 603-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNRdS, FCR, ECR, HGdSRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanisse Monteiro Campos - 

OAB:21827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Ribeiro S. Cabral - 

OAB:20226/GO, Gabriela Adorni Mazzotti - OAB:OAB/GO32589, 

Rafael Ferreira da Silva - OAB:43919/GO, Simiramy Bueno de 

Castro - OAB:MT 5.880-A, Valéria da Silva Campos - OAB:OAB/MT 

17592

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 163088 Nr: 4491-41.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando o julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal em fls. 

195/204, onde deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, a 

fim de anular a sentença e retornar os autos à instância de origem, para 

realização da prova pericial, determino a produção do exame genético 

(DNA) para análise da paternidade, providenciando a secretaria 

agendamento de data para coleta de material genético para a realização 

do exame de DNA junto ao laboratório conveniado/credenciado desta 

cidade e Comarca.

 Intime-se as partes, cientificando a parte autora que o não 

comparecimento no dia e horário agendado, acarretará a extinção 

processual sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, 

bem como que a recusa do requerido, importará em presunção iuris tantum 

de paternidade, conforme disposto nos arts. 231 e 232 do Código Civil, 

Súmula 301 do STJ e art. 2º-A, parágrafo único, da Lei 8.560/92.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165710 Nr: 7898-55.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMPS, Ruttila Maciel Paraguassu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Sampaio Soares

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 47 de 788



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

de Mato Grosso - OAB:, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar calculo 

atualizado do débito, para expedição de Oficio conforme determinado no r. 

despacho de fls. 136 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78019 Nr: 1493-42.2008.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Fernando Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldemar Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ROSSI THOMAZ 

FERRARI - OAB:187602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94509 Nr: 8280-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wanessa Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyago Henrryk Barros Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, ingrid mota guerra jacaranda - OAB:24428/O, Kayo 

Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 Defiro o pedido de fls. 337 e determino a penhora de parcela do imóvel 

descrito as fls. 338/339.

 Expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 248015 Nr: 4891-79.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença prevista 

nos arts. 523 e 528 ambos do Código de Processo Civil, bem como, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do CPC.

 Na fase do cumprimento de sentença que se refere o art. 523 do CPC, 

intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC.

 Consigne-se no mandado que o não atendimento do comando anterior no 

prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para protesto, 

sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 03 (três) meses, na 

forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

 Já com relação a fase no cumprimento de sentença referente ao art. 528 

do CPC, intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito alimentar, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito 

com a expropriação de bens.

 Transcorrido o prazo, com ou sem requerimentos, certifique-se e 

façam-se os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se com as advertências mencionadas na presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 256022 Nr: 10248-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Reimer Júnior, Celso José Reimer Junior, Ana 

Caroline dos Santos Reimer, Ana Paula dos Santos Reimer, Izadora Reimer 

dos Santos, Isidoro Celso dos Santos Junior, Doris Urzedo Reimer, Maria 

Rita Reimer dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Reimer Lemos, Espólio de José 

Reimer, Espólio de Dores Mey de Urzedo Reimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 263904 Nr: 15434-44.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOPL, CL

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

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, WELITON MARCOS R. DE OLIVEIRA - OAB:MT/14005

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 
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determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 271622 Nr: 2043-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléia Moreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamires Ribeiro Wanderley

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene de Oliveira Soleto - 

OAB:25008/MS

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 276767 Nr: 5259-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Mayara Magry Oliveira Arrais Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio João Gerônimo Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, vê-se que na inicial fora requerida a gratuidade 

judiciária, sem qualquer comprovação de necessidade, e tal sequer fora 

analisado até a presente data.

 Assim, chamo o feito a ordem e, malgrado tenha a parte autora requerido 

os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 285122 Nr: 10162-35.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Cavalcante Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Ministério Público possui poder requisitório, podendo 

por seus próprios meios proceder com a consulta a órgãos do poder 

público, defiro parcialmente o pleito ministerial de fl. 26.

 Oficie-se a autoridade policial para informar acerca das diligências 

realizadas no inquérito policial referente à documentação de fl. 16/18.

 Após, renove-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295764 Nr: 19-50.2019.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira da Rosa - OAB:OAB/MT 17.929

 Considerando o aditamento à inicial de fl. 49, intime-se a parte requerida 

no prazo de 15 (quinze) dias para manifestar.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 299856 Nr: 2248-80.2019.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito da parte autora.Expeça-se carta precatória ao Juízo da 

Comarca de Rondônia/RO, a fim de que seja promovida a citação do 

requerido, observando o endereço colacionado às fls. 121.Tratando-se o 

objeto da demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 

334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 20 de maio de 2020 às 16h00min, do 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.Na audiência as partes deverão, 

obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir.Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

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

Estado.Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias.O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 313965 Nr: 10031-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOGdC, AFdC, CdSC, VMdSCR, FSC, JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, 

esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 317512 Nr: 11919-30.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Mendonça Pinto - 

OAB:MT 26257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 21 de maio de 

2020, às 14h00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321172 Nr: 13674-89.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldemar Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fernandes - 

OAB:OAB/MT 22.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de parcelamento apresentado nas fl. 288/290, 

concedendo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) 

parcelas iguais e sucessivas.

 Intime-se a parte autora para o pagamento da primeira parcela em 5 

(cinco) dias, sendo que as demais deverão ser pagas mensalmente, de 

forma sucessiva, sob pena de extinção.

 Aguarde-se o recolhimento da primeira parcela e, após, voltem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321780 Nr: 13941-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Araujo Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ediano Araujo Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que em fls. 26, a parte autora 

manifestou pela desistência expressa da ação.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários, haja vista que a autora é beneficiária da 

Justiça Gratuita.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 321913 Nr: 14013-48.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo 

Civil.Efetue-se o cancelamento da distribuição.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se a parte 

autora.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325076 Nr: 208-91.2020.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmyr Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier, Maria 

Laneide Nogueira dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:MT/2.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de ação de habilitação em inventário proposta por Walmyr 

Costa, em desfavor do espólio de Armindo Ferreira Xavier.

 Inicialmente, promova o apensamento aos autos do processo de nº 

2069-20.2017.811.0004 (204006).

 Após, não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se a inventariante do espólio de 

Armindo Ferreira Xavier para contestar a presente habilitação no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325168 Nr: 275-56.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Pinto dos 

Santos - OAB:GO/58413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.Efetue-se o 

cancelamento da distribuição. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 327053 Nr: 1265-47.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrea dos Santos Ibrahim Ali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Norberto Pereira dos Santos - 

200.389.090-49, Espólio de Claci Elicker dos Santos, Espólio de Agnes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo a única herdeira maior e capaz, de rigor a realização da 

adjudicação através de arrolamento sumário conforme determina o art. 

659, § 1º, do CPC.

 Nomeio inventariante a Sra. Agrea dos Santos Ibrahi, Ali, que deverá ser 

intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) dias, conforme preceitua 

o art. 617, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

juntada aos autos, das Certidões Negativas das Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal bem como do comprovante de pagamento do 

imposto de transmissão causa mortis ou declaração de isenção.

 Após, cumpridas as exigências legais acima, conclusos para 

homologação e ultimação do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 327386 Nr: 1502-81.2020.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maikely dos Santos Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Beserra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Argolo de Abreu - 

OAB:27398/MT, Pamela Gomes Duarte - OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código 

de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa. Processe-se em segredo de justiça (art. 

189, inc. II do CPC). Anote-se na capa dos autos a prioridade de 

tramitação prevista no art. 152, parágrafo único, da Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e art. 1.048, inciso II 

e parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Defiro o prosseguimento, na 

fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, previsto no art. 528 do Código de 

Processo Civil. Na fase do cumprimento de sentença que se refere o art. 

523 do CPC, intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC. Consigne-se no 

mandado que o não atendimento do comando anterior no prazo concedido 

acarretará o encaminhamento da decisão para protesto, sem prejuízo da 

decretação da prisão civil por até 03 (três) meses, na forma dos §§1º e 3º 

do artigo 528 do CPC. Já com relação a fase no cumprimento de sentença 

referente ao art. 528 do CPC, intime-se a parte devedora pessoalmente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito alimentar, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens. Transcorrido o 

prazo, com ou sem requerimentos, certifique-se e façam-se os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se com as advertências 

mencionadas na presente decisão. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 327417 Nr: 1520-05.2020.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - 

OAB:20.976-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se a parte requerida, nos termos do 

artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, a par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso a requerida seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 13 de maio de 

2020 às 14h00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 327791 Nr: 1716-72.2020.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Renato Sagiorato Lisboa, Letícia Gomes dos 

Santos Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária 

efetivado pela parte autora, eis que não há indícios da suposta 

hipossuficiência alegada. Além disso, indefiro os pedidos colacionados às 

fls. 14, sendo que não cabe ao Poder Judiciário acolher atos cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, no caso dos autos, 

a comprovação de hipossuficiência. Assim sendo, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido 

recolhimento da taxa de distribuição, nos termos do artigo 218, parágrafo 

3º, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na 

distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 290 caput, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 329944 Nr: 2875-50.2020.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Rocha Alves - 

OAB:57911/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do Código 

de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa. No mais, estando o feito, aparentemente, 

em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se 

como o credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), 

cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, 

para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a quitação do débito mencionado na inicial, bem como aqueles que 

vencerem no curso da ação, no prazo de 03 (três) dias (artigo 911 caput) 

ou, no mesmo prazo, provar o executado que já fez o pagamento ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo. Fica ainda facultado ao devedor, se 

for o caso, a apresentação de embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento ou 

justificação será aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da 

citação), enquanto o termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso intencione o executado 

apresentar embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição 

por dependência ao presente feito, o qual será autuado em apartado, 

devendo a resistência ser instruída com cópias das peças processuais 

relevantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85731 Nr: 8889-70.2008.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Piedade Brito Villas Boas, Valtemon Brito 

Villas Boas, Valson Brito Villas Boas, Valtemir Brito Villas Boas, José Villas 

Boas, Maria Divina Villas Boas da Cruz, Vilmon Brito Villas Boas, Valto 

Brito Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, Eduardo 

Mendonça Marques - OAB:MT 1.460-A, Rafael Costa Mendes - 

OAB:Mg 101.668

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar o Formal de Partilha expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103374 Nr: 8378-04.2010.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardo Filho, Welliton Bernardo de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedita de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 256452 Nr: 10522-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thamires Ribeiro Wanderley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléia Moreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73390 Nr: 6615-70.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGM, EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AATG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 
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autos até o prazo requerido pelas partes na avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento.Sem 

custas judiciais ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295118 Nr: 16031-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdJS, GdPSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:MT 14.024, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, 

esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1º da lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil 

Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Saliento que a intimação efetivada nos autos há de ser reputada eficaz, 

eis que a parte mudara-se de endereço sem a devida comunicação ao 

juízo.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 300445 Nr: 2598-68.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSAS, PCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

impulsionar o feito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 295670 Nr: 16371-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdM, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFSdO

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

de Mato Grosso - OAB:, Edith Marta Ferreira dos Santos - 

OAB:24175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101638 Nr: 6641-63.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q-Frango Distribuidora de Alimentos Ltda - ME, 

Lucas Tupinamba Simões, José Carlos Simões, Frederico Tupinamba 

Simões, Silvio Simões de Abreu Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Q-FRANGO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 01876366000191, Inscrição Estadual: 

13.033.187-2, atualmente em local incerto e não sabido LUCAS 

TUPINAMBA SIMÕES, Cpf: 01266526609, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido FREDERICO TUPINAMBA SIMÕES, Cpf: 01266525629, 

Rg: MG-6951565, brasileiro(a), casado(a), empresário, Telefone 

(34)3821-9434 e atualmente em local incerto e não sabido SILVIO SIMÕES 

DE ABREU NETTO, Cpf: 04206234698, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 13/09/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de Q-FRANGO DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUCAS TUPINAMBA SIMÕESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 
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RECOLHIMENTO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL (FALTA DE 

RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR, NOS PRAZOS 

REGULAMENTARES DO ICMS, GARANTIDO INTEGRAL, DEVIDO PELA 

ENTRADA DE MERCADORIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROVENIENTES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. - CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA: 20106434, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 0/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/08/2010

 - Valor Total: R$ 1.316.692,00 - Valor Atualizado: R$ 1.315.692,40 - Valor 

Honorários: R$ 1.000,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  C Ó D I G O  N º  1 0 1 6 3 8  – 

6641-63.2010.811.0004Vistos.Tendo em vista as demasiadas tentativas 

de citação das partes executadas, não logrando êxito, sendo exaustivos 

os esforços para se encontrar a demandada, cumpridos estão os 

requisitos obrigatórios e previstos no art.8°, IV da LEF.DEFIRO o pedido 

retro, determinando que seja procedida a citação por edital dos 

executados, exceto o Sr. José Carlos Simões que já fora citado conforme 

fl. 51, na forma da lei de execução fiscal.Deste modo, intime-se a parte 

autora desta decisão.Findo o prazo da publicação editalícia, sem 

manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Barra do Garças-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244165 Nr: 2191-33.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. L. CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 

09595153000101. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 10/02/2017.

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de L. L. CONSTRUTORA 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CERTIDÃO 

DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 252, DATA DE INSCRIÇÃO EM 

DÍVIDA ATIVA 25.01.2017, Nº DO LIVRO 01, Nº FOLHA 30, ORIGEM DA 

DÍVIDA: MULTA PROCON., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 252/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2017

 - Valor Total: R$ 10.982,58 - Valor Atualizado: R$ 10.982,58 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: CÓDIGO Nº 244165Vistos.Tendo em vista as 

demasiadas tentativas de citação das partes executadas, não logrando 

êxito, sendo exaustivos os esforços para se encontrar a demandada, 

cumpridos estão os requisitos obrigatórios e previstos no art.8°, IV da LEF. 

DEFIRO o pedido retro, determinando que seja procedida a citação por 

edital dos executados, na forma da lei de execução fiscal.Deste modo, 

INTIME-SE a parte autora desta decisão.Findo o prazo da publicação 

editalícia, sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Barra do Garças-MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169943 Nr: 2189-05.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Hernandez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMAR HERNANDEZ, Cpf: 09817649830, 

Rg: 2.039.893-1, Filiação: Dina Moreth Gernandez e Serafim Martins 

Hernandesz, data de nascimento: 29/12/1968, natural de Bady Bassit-SP, 

casado(a), agropecuarista, Telefone 99977-2221. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DEVEDOR acima nominado e qualificado, 

acerca da restrição judicial (transferência) realizada por meio do 

RENAJUD – Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores, junto ao(s) 

prontuário(s) do(s) seguinte(s) veículo(s) no Detran: 1) IMP/GM C20, 

PLACA GUB2508 MT; IMP/GM D20, PLACA KCS7123 MT; VW/GOL L, 

PLACA JXZ5868 MT, todos de propriedade de Edmar Hernandez, 

conforme Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular encartado às 

fls. 48 dos autos acima identificados.

Despacho/Decisão: DECISÃO DE FLS. 47/VERSO, ADIANTE TRANSCRITA: 

" P r o c e s s o  n º 2 1 8 9 - 0 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 0 4 -  C ó d i g o 

169943VISTOS.Considerando o bloqueio realizado a fls. 42, bem como a 

inercia do executado, expeça-se competente alvará de levantamento em 

favor de exequente, devendo o valor transferido na conta bancária 

indicada a fls.44. Realizada a busca de veículos em nome dos 

executados, via sistema RENAJUD, esta restou frutífera.Dessa forma, 

expeça-se o competente mandado para penhora e avaliação dos bens 

móveis encontrados, observando o endereço fornecido nos autos, 

devendo o executado ser intimado da constrição imediatamente nos 

termos do art. 12 da LEF. Cumprido o item acima, abra vista às partes para 

se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a avaliação.Não 

havendo impugnações, defere-se o praceamento dos veículos, 

observando o valor do débito. Cabendo ao exequente apresentar o cálculo 

atualizado da dívida.Desde já, nomeia-se como leiloeiros Cirlei Freitas 

Balbino da Silva, Luiz Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, conforme 

ficha cadastral encontrada no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Fixa-se a comissão da leiloeira no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor do bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso 

de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos 

pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.Proceda a secretaria 

com a designação da hasta pública, em duas datas, atentando-se quanto 

às hastas já designadas, com a tentativa de cumular os leilões na mesma 

oportunidade.Proceda-se a atualização da avaliação do bem, sendo que 

tal providência também deverá ser tomada com 10 (dez) dias de 

antecedência da 1ª Praça. Determina-se que o bem não poderá ser 

arrematado em lance inferior a 60% (sessenta) por cento do valor do bem, 

em respeito ao art. 891 do CPC.Expeça-se edital de Praça Pública, 

atentando-se aos requisitos do art. 886 e seus incisos do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 54 de 788



Processo Civil.Encaminhe-se com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital 

da Praça ao Leiloeiro oficial, a fim de que este publique o edital da hasta 

pública conforme determinado pelo art. 884, I do CPC. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Barra do Garças-MT, 03 de abril de 2019.Carlos 

Augusto Ferrar Juiz de Direito." ----------------- DECISÃO DE FLS. 57, TEOR 

SEGUINTE; VISTOS.Intime-se o executado via edital acerca da restrição 

realizada, conforme fl. 48, com observância do art. 275,§2, do CPC.Após, 

intime-se a exequente, na pessoa de seu representante judicial, por carga 

ou remessa, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos 

autos.Decorrido o lapso temporal, independente de novo despacho, 

remetam-se os autos ao arquivo nos termos do artigo 40, §§1°, 2º e 3º, da 

Lei de Execução Fiscal, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição 

intercorrente ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.Barra do Garças-MT, 03 de fevereiro 

de 2020.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 12 de março de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 324652 Nr: 15353-27.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o cumprimento de sentença opera-se nos mesmos 

autos do processo de conhecimento, transladem-se os documentos dos 

presentes autos para o processo principal, dando baixa na autuação 

realizada.

Depois de realizados os procedimentos necessários, intime-se o ente 

acerca do pedido de cumprimento de sentença para, querendo, impugnar 

a execução, no prazo de 30 (trinta) dias – artigo 535 do Código de 

Processo Civil.

Por oportuno, anotem-se na capa dos autos e nos sistemas o cumprimento 

de sentença e o nome do exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 329804 Nr: 2790-64.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para evitar eventual litispendência, uma vez que a presente ação possui 

as mesmas partes e o mesmo objetivo, certifiquem-se acerca do trânsito 

em julgado da decisão que pôs fim ao processo de código 291615.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 309292 Nr: 7499-79.2019.811.0004

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Rodrigues Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos arts. 

319 e 320 do Código de Processo Civil. Desse modo, requer o autor em 

tutela de urgência antecipatória, que o Estado de Mato Grosso proceda 

com a reintegração do autor aos quadros do serviço público estadual no 

cargo de técnico administrativo educacional. Neste esteio, assente que o 

fumus boni juris, também conhecido como fumaça do bom direito deve ser 

entendido como a suposição de verossimilhança de direito que o julgador 

tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida. O magistrado deve 

decidir prima facie com base na presunção de que a alegação possua 

suficiente base legal. Sendo assim, há fumus boni iuris quando existe a 

possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto. Já o 

periculum in mora, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia em 

razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta 

maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência 

ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão 

sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil 

reparação. Com efeito, passadas tais considerações, tenho que a 

antecipação de tutela no sentido de que o requerido promova a 

reintegração do autor aos quadros do serviço público estadual no cargo 

de técnico administrativo educacional não merece prosperar. Ademais, o 

autor respondeu a processo administrativo disciplinar e processo na 

esfera penal, os quais supõe-se serem realizados a luz do princípio da 

legalidade e legitimidade, dessa forma, vislumbro ausente a probabilidade 

do direito, eis que a pretensão se ressente da ausência de requisito 

obrigatório para a sua concessão, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC. 

Deste modo, inexiste o fumus boni juris suficiente para concessão da 

tutela, conforme firmado anteriormente, portanto medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, 

nos termos do art. 300 do CPC. CITE-SE o Requerido, para apresentar 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 5004-19.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA SILVA DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Jaime Rodrigues Netto - OAB:MT 6318, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do INSS - OAB:

 Vistos.

Certifique-se acerca do cumprimento da determinação retro e se as partes 

foram devidamente intimadas.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N.03/ 2020-GAB

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT.

CONSIDERANDO a decisão proferida no CIA 0011653-21.2020; a Portaria 

233/2020-PRES de 12 de março de 2020/TJ/MT; a Resolução 663, de 12 de 

março de 2020 do STF, e a Portaria nº. 02/2020- Gab. 1ª Vara Criminal,

CONSIDERANDO que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 

de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID- 19, caracteriza pandemia,

CONSIDERANDO que a referida pandemia tem se alastrado de forma 

rápida por todo o território nacional,

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos, bem como proteger testemunhas, partes e 

seus representantes, jurados e servidores, RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER, até ulterior deliberação, a realização das audiências 

designadas para o seguinte período:

a) 24.3.2020.Autos de código: 326338; 326229; 325668; 326603; 327434; 

326124; 327414 e 319732;
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b) 25.3.2020. Autos de código: 81860; 269669; 325082 e 301946;

c )  26 .3 .2020 .  Au tos  de  cód igo :  307460 ;  315555  e 

0002288-04.2015.8.11.0004 (SEEU);

d) 27.3.2020. Autos de código: 191862; 312346; 270164 e 304129;

e) 31.3.2020. Autos de código: 294430; 256321; 311816 e 268934.

f) 7.4.2020. Autos de código: 290305; 307728; 307277; 312349 e 285740, 

e,

g) 9.4.2020. Autos de código: 236745 e 328538.

Art.2º Por se tratarem de processos afetos a acusados presos 

provisoriamente, ficam mantidas excepcionalmente as audiências 

designadas para as seguintes datas:

a) 26.3.2020. Autos de código: 317792;

b) 8.4.2020. Autos de código: 325087, e,

c) 9.4.2020. Autos de código: 325649.

Art.3º As audiências mantidas no artigo anterior deverão observar as 

restrições ao público externo estabelecidas pela Portaria nº. 02/2020- 

Gab. 1ª Vara Criminal, editada em 13.03.2020.

Art.4º Publique-se no DJE; na Secretaria da 1ª Vara Criminal; no quadro de 

avisos do Fórum, e, em cada um dos processos mencionados nos artigos 

1º e 2º.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Barra do 

Garças, 16.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

PORTARIA N.04/ 2020-GAB

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito 

da Cadeia Pública Municipal.

CONSIDERANDO que este Magistrado exerce função de corregedor da 

unidade prisional desta cidade de Barra do Garças;

CONSIDERANDO o disposto na Nota Técnica Explicativa nº 

01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, que dispõe sobre orientações para 

prevenção de contágio por Coronavírus e outras doenças nas unidades 

prisionais do Estado de Mato Grosso,

CONSIDERANDO que a Organização Mundia1 de Saúde declarou, em 11 

de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus, 

causador da COVID- 19, caracteriza pandemia,

CONSIDERANDO que a referida pandemia tem se alastrado de forma 

rápida por todo o território nacional,

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos, bem como agentes públicos, bem como os 

beneficiários diretos dos serviços públicos, RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER, integralmente e imediatamente, pelo período mínimo de 

30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação:

§ 1º. A visita familiar, assistida e íntima, a reclusos provisórios e 

definitivos no âmbito da Unidade Prisional de Barra do Garças;

§ 2º. O comparecimento dos reeducandos que cumprem pena em regime 

aberto e semiaberto submetidos à condição de "comparecimento 

periódico" na cadeia pública.

Art.2º O comparecimento periódico a que alude o § 2º, do artigo anterior 

deverá ser retomado pelos reeducandos impreterivelmente a partir do dia 

01.5.2020, salvo se houver deliberação judicial em contrário.

Art.3º Ficam vedadas permutas e recambiamentos, salvo decisão judicial 

em casos específicos.

Art.4º A publicação desta ficará a cargo da Secretaria da 1ª Vara Criminal 

e da Direção da Cadeia Pública Municipal que deverá afixar cópia desta 

portaria em local visível em suas dependências, sem prejuízo de 

informação verbal.

Art.5º Publique-se.

Art.6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Barra do 

Garças, 16.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 96897 Nr: 1871-27.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Duarte de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Andrino de Lima - 

OAB:OAB/RS 103.040, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, VICTORIA MARTINS MAIA - OAB:102539

 Decisão

Autos de cód. 96897

1. Relatório

Trata-se de denúncia em face de Wanatha Oliveira de Sousa, filho de 

Walter Alves de Sousa e de Elismar Dantas de Oliveira, nascido em 

31.01.1991, e Fabrício Duarte de Souza, filho de Fernando Augusto Dutra 

de Moraes e Eliomar Duarte da Rocha, nascido em 15.02.1991, 

imputando-lhes atos compatíveis à hipótese do art. 121, §2º, inc. I, II e IV 

c/c art. 14, inc. II (quanto à vítima Cironil Martins de Freitas Junior), ambos 

do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25.04.2011 (fl. 127).

O denuciado Fabrício Duarte de Souza não foi localizado para citação 

pessoal (fl. 171), em razão disto, foi determinada a citação por edital, bem 

como decretada a sua prisão preventiva em 07.10.2013 (fl. 174).

O denunciado Fabrício Duarte de Souza foi citado por edital (fl.175).

Em audiência, foi determinada a produção antecipada de provas em 

relação a Fabrício Duarte de Sousa (fl. 192), ouvidas as testemunha-vítima 

Cironil Martins de Freitas Júnior (fl. 193), Gaspar Francisco Ribeiro Dantas 

(fl. 194), Thiago dos Reis Chaves (fl. 195), Ozéias Maria Domingues 

Martins de Cezere (fl. 196), Benedito Paulo Jardim Rodrigues (fl. 197).

 O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Alceni Alves de 

Freitas (fl. 214).

 Foi dado cumprimento no mandado de prisão do denunciado Fabrício 

Duarte de Souza no dia 22.3.2019 (fls.388/390).

No dia 8.7.2019, foi proferida decisão (fl.430), mantendo a prisão 

preventiva do denunciado Fabrício Duarte de Souza, bem como 

determinando a expedição de carta precatória para regularização da 

prisão e interrogatório do réu.

Expedida a carta precatória (fl.444), esta foi devidamente cumprida e o réu 

foi devidamente interrogado (fls.448/450).

O Ministério Público apresentou as alegações finais requerendo a 

pronúncia do denunciado Fabrício Duarte de Souza pelo crime previsto no 

artigo 121, §2º, I e IV, c/c art.29 e art.14, II, todos do CP (fls.451/463).

A Defesa em suas alegações finais postulou a anulação das provas 

antecipadas, com seu desentranhamento dos autos, ante ausência de 

fundamentação da decisão que determinou a antecipação das provas. No 

mérito requer a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios de autoria. 

Em caso de pronúncia requer o afastamento das qualificadoras do motivo 

torpe e da dissimulação (fls.466/478).

 A decisão de pronúncia, presente nas fls. 486/491, do réu Fabrício Duarte 

de Souza, mantém a prisão preventiva diante dos seguintes vetores 

fundantes: a materialidade delitiva indiciária, considerando Laudo de 

Exame de Corpo de Delito de fls. 123/124; ciência inequívoca de 

persecução criminal contra si; registro das testemunhal acostado nos 

autos; evasão do distrito da culpa e necessidade de assegurar a 

aplicação da Lei Penal, fatores que ensejaram a manutenção da prisão 

preventiva, bem como a gravidade em concreto do crime e o periculum in 

libertatis.

 Em sede de habeas corpus, a Terceira Câmara Criminal do TJMT denegou 

a ordem em acórdão, não reconhecendo o constranguimento ilegal da 

prisão preventiva, diante da presença de indícios suficientes de autoria 

demonstrado e da prova de existência do crime.

 Na fase do art. 422 do CPP, na fl. 511, o Ministério Público delineou as 

seguintes testemunhas: Cironil Martins de Freitas Júnior, IPC Benedito 

Paulo Jardim Rodrigues, Thiago dos Reis Chaves, Gaspar Francisco 

Ribeiro Dantas, Ozeias Maria Domingues Martins de Cezere.

 A certidão de fl. 509-v informa que a intimação do réu ocorreu no dia 

20.12.2019, o qual informou que não pretende recorrer da decisão de 

pronúncia.

 A decisão de fl. 515 determina a nomeação da Defensoria Pùbica para os 

feitos do art. 422.

 No entanto, nova constituição de defesa técnica nas fls. 516/517, com 

devida procuração, requer autorização para que o réu acompanhe a 

Sessão de Julgamento mediante videoconferência, já que atualmente 

encontra-se recolhido na cidade de Canoas/RS. Não sendo possível, 

requer dispensa do comparecimento pessoal na Sessão a ser designada.

 2. Da videoconferência do réu Fabrício Duarte de Souza

 Diante do pleito defensivo de o réu acompanhar a Sessão de Julgamento, 
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a ser designada, através de videoconferência, não vejo óbice jurídico que 

implique na negativa do pedido. No entanto, questões estruturais e 

tecnológicas podem impedir que a comunicação ocorra sem falhas.

 Para que haja constância no acompanhamento da Sessão por parte de 

Fabrício Duarte de Souza, necessário informações da Gestão Geral do 

Fórum desta Comarca de Barra do Garças, da Gestão Geral do Fórum de 

Canoas-RS e da Cadeia Pública de Canoas-RS, para que informem a 

disponibilidade de meios que viabilize o réu a acompanhar a Sessão de 

Julgamento.

 Caso sobrevenham informações que atestem a impossibilidade de 

realização da videoconferência, requisito a presença do réu na Comarca 

de Barra do Garças-MT em até 05 (cinco) dias antes da realização da 

Sessão de Julgamento.

 3. Dispositivo

 a) Incluo a relação jurídica processual submetida à sessão de julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, do dia 11.05.2020 às 

07h30min (MT), ressaltando-se que, de meados de março até dias após as 

eleições extemporâneas para o Senado, em 26.04.2018, o Plenário do Júri, 

estará ocupado com as urnas;

b) Solicitem-se da Gestão Geral do Fórum desta Comarca de Barra do 

Garças, da Gestão Geral do Fórum de Canoas-RS e da Cadeia Pública do 

mesmo local, para que informem, em 05 (cinco) dias, sobre se dipõem de 

mecanismos tecnológicos capazes de viabilizar que o réu acompanhe a 

Sessão de Julgamento.

 c) Havendo respostas negativas, requisite-se a presença do réu Fabrício 

Duarte de Souza na Comarca de Barra do Garças-MT 05 (cinco) dias 

antes da sessão de julgamento;

 d) Intime-se as testemunhas arroladas na fl. 511.

 e) Intime-se pessoalmente o réu;

 f) Providencie-se cópia da pronúncia e desta decisão aos jurados (art. 

472, parágrafo único, CPP), bem como guia de antecedentes criminais do 

réu atualizada;

 g) Atualize-se os antecedentes criminais e infracionais da vítima Cironil 

Martins de Freitas Júnior e do corréu Wanatha Oliveira de Sousa, 

conforme requerimento defensivo (fl. 516-v, item ‘3’);

 h) Junte-se aos autos as informações disponíveis no sistema de 

consultas integradas no BNMP de Cironil Martins de Freitas Júnior e 

Wanatha Oliveira de Sousa, conforme pleito de fl. 516-v, item ‘4’;

 i) Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 13.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislaine Paula Costa 

Campos - OAB:15.763/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos e faço a intimação da Defesa e do Assistente de 

Acusação, por seus advogados, via DJE, para nos termos do artigo 479 

do Código de Processo Penal, manifestarem sobre a juntada de CD aos 

presentes autos, pelo Ministério Público, constante de folhas 1905/1906, 

pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172082 Nr: 4907-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRI PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Silva Vasconcelos, Marcos Divino Lima de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - 

OAB:25.467

 Decisão

Autos de cód.172082

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Yuri Silva Vasconcelos, nascido em 06.11.1992, filho de José 

Luiz de Vasconcelos e de Sônia Maria Bastos Silva, condenado, como 

incurso, na figura tipificada no art. 121, caput, §1º, do CP, em face da 

vítima Marcelo Santos Cabral, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses 

e 20 (vinte) dias, de reclusão, em regime semiaberto, com direito de 

recorrer em liberdade, e em desfavor de Marcos Divino Lima Sousa, 

nascido em 03.01.1992, filho de Silvano Elias de Sousa e de Maria de 

Lurdes Lima, absolvido.

Em sede de apelação, o acórdão da Tercceira Câmara Criminal do. TJMT 

desproveu o recurso com a seguinte ementa:

 “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL 

– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS QUANTO A UMA DAS 

VÍTIMAS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE COM BASE NA HIPÓTESE DO 

ARTIGO 564, INCISO III, ALÍNEA “K”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

QUESITO GENÉRICO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. ALEGADA 

CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS IMPOSSIBILIDADE 

– DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (Fl. 772)

 Trânsito em julgado ocorrido em 10.02.2020.

 Diante do acórdão, expeça-se guia de execução penal definitiva em 

conformidade com o acórdão de fls. 768/772, para ser jutada no executivo 

de pena.

 Barra do Garças, 13.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166123 Nr: 8479-70.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Simon Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, PEDRO SIMON BARBOSA, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 2.313,97 (dois mil e trezentos e treze reais 

e noventa e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

Sentença. Referido Valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

R$ 1.617,12 (mil e seiscentos e dezessete reais e doze centavos), 

referente às custas, e R$ 396,14 (trezentos e noventa e seis reais e 

quatorze centavos), referente a taxa, e o ainda valor correspondente a R$ 

246,71 (duzentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 233611 Nr: 11708-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celis Batista da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Desclassifico o crime de tráfico de drogas para o tipo penal 

do art. 28, da Lei nº. 11.343/06, de declaro extinta a punibilidade do 

acusado pela prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP, e art. 30, da 

Lei nº. 11.343/06;b)Absolvo o acusado Celis Batista da Silva do tipo penal 

do art. 12, da Lei nº. 10.826/03;c)Destrua-se a droga apreendida, e os 

itens 1, 3 e 5, de fl. 17;d)Devolva-se os aparelhos celulares 

apreendidos;e)Remeta-se a arma e a munição apreendidas para o 

Comando do Exército, nos termos do art. 25, da Lei nº. 

10.826/03;f)Outorgo o direito de recorrer em liberdade;g)Concedo 

gratuidade;h) Na intimação do réu quanto à sentença, atenda-se ao art. 

1.421, CNCGJ-TJMT;i) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra.Barra do Garças/MT, 13.3.2020.Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 293788 Nr: 15163-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Sentença

Autos de cód. 293788

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado, Rodrigo dos Santos Lima, nascido em 29.10.1997, filho de 

Roberto Rodrigues Lima e de Marinete Batista dos Santos Lima, incurso, 

em tese, no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/06.

 Denúncia recebida no dia 19.07.2019 na fl. 77.

 O Ministério Público, na fl. 112, requer a extinção da punibilidade do 

agente, considerando o laudo de exame necrópsico anexo que conclui a 

morte de Rodrigo dos Santos Lima decorrente da falência de múltiplos 

órgãos.

 Nos termos do art. 107, inc. I, do Código Penal, acolho pleito ministerial, 

pelo que declaro extinta a punibilidade do réu.

 Arquive-se.

 Barra do Garças, 13.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 310078 Nr: 7962-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Assis Oliveira, Weverson Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048

 Decisão

Autos de cód. 310078

1. Relatório

Trata-se de denúncia em desfavor de Gustavo Assis Oliveira, nascido em 

05.03.1985, filho de Sebastião Apricio de Oliveira e de Maria de Lourdes 

Apricio de Oliveira, natural de Formosa/GO, e de Weverson Pereira da 

Silva, nascido em 16.08.1996, filho de Nelton Gomes da Silva e de Sirlene 

Rosa Pereira, natural de Barra do Garças-MT, imputando-lhes fatos que se 

amoldam no artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343/06, 

em concurso material com o art. 330, caput, do CP.

 Em sede de audiência de custódia (fl. 53), foi determinado o seguinte:

 “1.Homologo o flagrante. 2. Concedo a liberdade provisória para ambos os 

flagrados, diante da primariedade técnica e ausência de indícios de 

periculosidade. 3. Expeça-se alvará de soltura. 4. Comunique-se a prisão 

nos autos de cód. 201800434833/Montes Claros de Goiás. 5. Condiciono a 

liberdade a manutenção de endereço atualizado, impondo ao Weverson 

Pereira da Silva o dever de apresentar em 15 dias cópias de seus 

documentos no inquérito.” (fl. 53)

A decisão de fl. 61 determina notificação pessoal de ambos os acusados.

 A certidão de fl. 65 atesta que o oficial de justiça esteve no endereço 

delineado por Gustavo Assis Oliveira, mas foi informado que ele havia 

mudado para outro lugar, sendo não sabido o local.

 A certidão de fl. 66 certifica que o acusado Weverson Pereira da Silva foi 

notificado no dia 26.11.2019, porém, não consta informação se desejava 

constituir advogado particular ou ser assistido pela Defensoria Pública 

para apresentação de resposta à acusação.

 Nenhum dos réus apresentaram resposta à acusação.

 O Ministério Público, nas fls. 70/74, postula a prisão preventiva de 

Gustavo Assis Oliveira ante descumprimento da medida cautelar imposta 

na audiência de custódia, considerando não manutenção no distrito da 

culpa ou domicílio indicado nos autos. Requer também a sua notificação 

por edital para apresentar resposta à acusação.

 Quanto ao acusado Weverson Pereira da Silva, o órgão ministerial pleiteia 

a intimação do advogado que o acompanhou na audiência de custódia de 

fl. 53. Decorrido o prazo para manifestação, requer expedição de 

precatória para sua intimação para que constitua advogado ou opte pela 

Defensoria Pública para proceder com o ato defensivo. Não sobrevindo a 

resposta à acusação, requer que os autos sejam encaminhados para a 

Defensoria Pública.

 Vieram os autos conclusos.

 2. Da análise do pleito ministerial quanto ao acusado Gustavo Assis 

Oliveira

 Verifica-se nos autos que o acusado Gustavo Assis Oliveira obteve sua 

liberdade provisória condicionada à manutenção de endereço atualizado 

para, posteriormente, ser intimado dos atos processuais. No entanto, 

considerando a certidão de fl. 65, resta configurada o descumprimento 

injustificado da medida cautelar imposta anteriormente.

 Neste sentido, ante o descumprimento de obrigação imposta com força 

acautelatória, decreto a prisão cautelar nos termos do art. 282, § 4º e art. 

312, § 1º, ambos do CPP.

 Ademais, considerando que o acusado não foi encontrado para ser 

notificado, faz-se necessária a notificação pela via edital, nos termos do 

art. 361 do CPP, no prazo de 15 (quinze) dias

 3. Da análise do pleito ministerial quanto ao acusado Weverson Pereira da 

Silva

 O pleito ministerial de intimação do advogado que acompanhou Weverson 

Pereira da Silva na audiência de custódia merece prosperar, diante da 

possibilidade de nomeação apud acta (art. 266, CPP).

 4. Dispositivo

 a) Decreto a prisão preventiva do acusado Gustavo Assis Oliveira;

 b) Expeça-se mandado de prisão, com validade até 15.05.2039;

 c) Notificação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, o réu Gustavo 

Assis Oliveira;

d) Intime-se o causídico Gilmar Moura do Nascimento, OAB/MT 19048 (fl. 

53), diante da nomeação apud acta, para apresentar resposta à acusação 

em favor de Weverson Pereira da Silva;

 e) Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13.3.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 312356 Nr: 9229-28.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Diana Vilas Boas Souza, Florizan Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de cód. 312356

 Trata-se de denúncia em desfavor de Vitória Diana Vilas Boas Souza , 

nascida em 08.03.1999, portadora do RG nº 29135931 SESP/MT, filha de 

Ana Maria Vilas Boas e de Carlos Divino Souza, natural de Barra do 

Garças-MT, com endereço indicado na Rua Coronel Francisco Esteves, nº 

360, Jardim Pitaluga, nesta cidade, atualmente encontra-se cumprindo 

prisão domiciliar, imputando-lhe fatos que se amoldam no artigo 33, caput, 
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da Lei n° 11.343/06, com causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI, em 

concurso material (art. 69 do Código Penal).

 Na sentença de fls. 204/208, a ré foi absolvida pelos crimes previstos no 

art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 12, Lei 

10.826/03, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

 Publicação no DJe ocorrida em 14.02.2020.

 O Ministério Público, na fl. 219, apresenta recurso de apelação, 

protocolizada em 09.03.2020, mesmo dia da ciência ministerial da referida 

sentença absolutória, conforme assinatura na fl. 208.

 Ante admissibilidade, tempestividade e legitimidade recursal, vistas ao 

Ministério Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, apresente as 

razões recursais nos termos do art. 600 do CPP.

 Com as razões, intime-se defesa técnica constituída para contrarrazões 

no prazo legal.

 Com as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. TJMT.

Barra do Garças/MT, 13.3.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 324888 Nr: 87-63.2020.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio Brito de Oliveira, Rodrigo Freitas 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Ana Karla Brandi Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Decisão

Autos de cód. 324888

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Pedro Antônio Brito de Oliveira, nascido em 29.06.2001, filho de 

João Batista de Oliveira Neto e de Analice Pereira Brito, e também em 

desfavor do acusado Rodrigo Freitas da Silva, nascido em 16.12.1995, 

filha de Neuracy Antônia de Freitas e de Valdenor de Barros Silva, 

incursos, em tese, na figura típica no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 

180, do Código Penal, e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90.

Os acusados foram presos em flagrante delito no dia 19.12.2019 (fl. 02). 

Sendo conduzidos na mesma data para audiência de custódia, a qual 

homologou o flagrante e a converteu em prisão preventiva (fls. 62/68).

 Na decisão de fls. 139/140, houve o recebimento da denúncia, em 

28.01.2020, e a revogação da prisão preventiva do acusado Rodrigo 

Freitas da Silva, na mesma data.

 A defesa técnica constituída, nas fls. 147/156, pleiteia a revogação da 

prisão preventiva em face de Pedro Antônio Brito de Oliveira. O Ministério 

Público, com fundamento na gravidade concreta do acusado, manifesta 

pelo indeferimento do pedido.

 Em sede de habeas corpus impetrado pela defesa, fls. 159/164, a Primeira 

Câmara Criminal do E. TJMT, por unanimidade, concedeu a ordem em favor 

de Pedro Antônio Brito de Oliveira. Alvará de soltura presente nas fls. 

165/166.

 Ambos os réus foram citados na fl. 167.

 A defesa técnica do acusado Rodrigo Freitas da Silva, nas fls. 169/174, 

apresenta resposta à acusação.

 Inexiste nos autos resposta à acusação de Pedro Antônio Brito de 

Oliveira, embora citado pessoalmente na fl. 167.

 2. Da análise da resposta à acusação

 Em sede de resposta à acusação, a defesa de Rodrigo Freitas da Silva, 

alega inexistência de justa causa para a promoção da ação penal, ante a 

suposta falta de autoria delitiva, pelo que requer a reconsideração do 

recebimento da denúncia. Pleiteia, subsidiariamente, a absolvição sumária, 

nos termos do art. 395, inc. III do CPP.

 Ao compulsar a narrativa fática da denúncia quanto ao referido acusado 

verifica-se a seguinte redação:

“[...] Na sequência, o denunciado Pedro avistou a equipe policial e tentou 

empreender fuga, porém foi detido. Por seu turno, o denunciado Rodrigo 

foi encontrado no interior do referido barraco. [...].”

 Tal narrativa não detalha o vínculo subjetivo do referido acusado com os 

fatos criminosos imputados, o simples “estar” na residência de outra 

pessoa no momento de uma abordagem policial, como no caso dos autos, 

por si só, não configura delito.

Deste modo, considerando que em relação ao acusado Rodrigo Freitas da 

Silva não houve a narrativa do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias, conforme determina o art. 41, do CPP, rejeito, quanto a ele, 

a exordial, nos termos do art. 395, inciso I, do CPP.

 3. Dispositivo

 a) Declaro perdido o objeto do pleito defensivo de fls. 147/156, ante a 

soltura já concedida do réu Pedro Antônio Brito de Oliveira.

 b) Recebo a resposta à acusação de Rodrigo Freitas da Silva, e rejeito, 

quanto a ele, a denúncia, nos termos do art. 395, inciso I, do CPP;

c) Nomeio a Defensoria Pública para apresentação de resposta à 

acusação de Pedro Antônio Brito de Oliveira, nos termos do art. 396-A, 

§2º, do CPP.

 d) Após, conclusos para designar audiência de instrução.

 e) Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 13.03.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71281 Nr: 4548-35.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Silva, Roseli de Moura Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, SABRINA LUZIA FIUZA METELO - 

OAB:18544

 Vistos.1 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de 

abril de 2020, às 13h30min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o 

artigo 399 do Código de Processo Penal.2 – No intuito de racionalizar os 

trabalhos, a presente decisão servirá como:MANDADO DE CITAÇÃO para 

o(s) réu(s). MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e 

réu(s).CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.Ofício requisitório 

das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao respectivo 

Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na audiência. 

3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.Barra do Garças/MT, 10 de 

fevereiro de 2020.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 177374 Nr: 11584-21.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sousa da Purificação, Euripedes 

Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Eurípedes Luiz Esteves Júnior - 

OAB: MT 5.916-B

 Vistos.1 – Designo audiência de continuação para o dia 01 de abril de 

2020, às 16h15min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 

399 do Código de Processo Penal.2 – No intuito de racionalizar os 

trabalhos, a presente decisão servirá como:MANDADO DE CITAÇÃO para 

o(s) réu(s). MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e 

réu(s).MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para testemunhas e 

réu(s).CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.Ofício requisitório 

das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao respectivo 

Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na audiência. 

3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.Barra do Garças/MT, 10 de 

fevereiro de 2020.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 233029 Nr: 11240-35.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 59 de 788



 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Brunner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, CANCELO a solenidade anteriormente 

aprazada.

Depreco a realização de audiência de proposta de suspensão condicional 

do processo ao Juízo de domicílio do denunciado.

A fim de otimizar os trabalhos deste Juízo, serve a presente decisão como 

CARTA PRECATÓRIA, devendo ser encaminhada juntamente com os 

documentos que se fizerem necessários.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 260070 Nr: 12965-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romes Guerra Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clerismar Ferreira de 

Oliveira - OAB:MT 19.415

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de ABRIL de 2020, às 16h45min (horário de Mato 

Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para oitiva de testemunhas e interrogatório dos 

réus;

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu (s) a ser interrogado:

 ROMES GUERRA SANTANA, CPF: 588.321.901-25, filho de Rubens 

Guerra e Maria Moreira de Santana Guerra. Endereço: Rua Joaquim 

Cardoso, setor Canaã, 865, Bom Jardim de Goiás/GO.

 2) Testemunha(s):

 PM WELISON FERREIRA LOPES

PM ADAUTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 236170 Nr: 13549-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Donizete Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MACENA 

DE OLIVEIRA - OAB:13.558, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16.653/MT

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de ABRIL de 2020, às 15h30min (horário de Mato 

Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para oitiva de testemunhas e interrogatório dos 

réus;

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu (s) a ser interrogado:

 VALDIVINO DONIZETE MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 28072170104, filho 

de Manoel Martins de Oliveira e Maria Aparecida Martins. Endereço: 

Chácara Santa Lúcia, Rodovia MT 100, km 1, Saída para Barra do Garças, 

Araguaiana/MT. 66 3499-1146.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 205991 Nr: 7147-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vinicius dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Isabelle de Baptista - OAB:MT 19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de ABRIL de 2020, às 17h30min (horário de Mato 

Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para oitiva de testemunhas e interrogatório dos 

réus;

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu (s) a ser interrogado:

 CARLOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA, CPF: 018.755.851-50, filho de 

Roberto Santos Silva e Aldenora Candida das Dores. Endereço: Rua 1, 

casa 74, bairro Piracema ou Empresa Garça e Pesca, Av. Ministro João 

Alberto, nesta urbe.

2) Testemunha(s):

 PM LEONARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

PM ALBERTO MAXIMO PEREIRA NOVAIS
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Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 212492 Nr: 10963-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Lindolfo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Rezende - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 7 de ABRIL de 2020, às 16h00min (horário de Mato 

Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá 

como:

MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).

CARTA PRECATÓRIA para oitiva de testemunhas e interrogatório dos 

réus;

Ofício requisitório das testemunhas policiais militares, a ser entregue ao 

respectivo Comandante, a fim de que seja feita a devida apresentação na 

audiência.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu (s) a ser interrogado:

 ELIVELTON LINDOLFO BARBOSA, CPF: 031.658.381-27, filho de Degal 

Lindolfo da Silva e Onedira Barbosa Rosa da Silva. Endereço: Rua 

Avenida Goiás, quadra 35, lote C, Setor Norte, Portelandia/GO.

2) Testemunha(s):

 PM WELISON FERREIRA LOPES

PM JOSE UMBELINO FERNANDES DE BRITO

IPC SEBASTIAO TAVARES ROLDAO

CLEBER MARQUES CARRIJO, CPF: 618.267.071-15. Comparecerá 

independente de intimação.

JOANINHA HONORIO RODRIGUES OLIVEIRA, CPF: 973.127.701-34. 

Comparecerá independente de intimação.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11292 Nr: 2025-02.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO RODRIGUES DE PAULA, VALTEIR 

RODRIGUES DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROYTTMEN PIRES 

DA SILVA - OAB:13983/A

 Vistos.A Secretaria deverá providenciar a adequação do material de 

encarte dos autos.A Defesa pugnou pelo reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva estatal contra si, tendo o Ministério Público 

manifestado contrariamente a tal pleito.Observo que os fatos ocorreram 

em 13/8/1997 (fl.3), recebida a denúncia em 26/12/1997 (fl.33), suspenso 

o feito e seu prazo prescricional em 31/3/1998 (fl.37), sendo revogada a 

suspensão com relação apenas a VALTEIR em 14/11/2018 (fls.84/85), 

ante seu comparecimento espontâneo aos autos.Feita tal constatação, 

percebo não prosperar o pleito defensivo, tendo por base orientação da 

Súmula 415 do STJ – “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”. A denúncia imputa ao réu a 

prática de roubo majorado, tendo como pena máxima dez anos de 

reclusão, com causa de aumento de 1/3 a 1/2. De tal sorte, analisados os 

prazos prescricionais previstos no art. 109, percebo não haver falar em 

prescrição, seja com relação ao extenso prazo em que o feito 

permaneceu suspenso e, ainda mais, considerando real decurso do prazo 

prescricional.Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu.DA DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA1 – Tendo em vista que não é caso de 

absolvição sumária, pois a defesa preferiu se manifestar de forma ampla 

de maneira que a tese defensiva necessita da produção de provas, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de ABRIL de 

2020, às 12h30min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 

399 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104571 Nr: 9573-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiane Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A

 Vistos.1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a 

defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese 

defensiva necessita da produção de provas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2020, às 15h30min, 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.2 – No intuito 

de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:MANDADO 

DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).CARTA PRECATÓRIA para 

quem possui domicílio em outra comarca.3 – Intime-se o Ministério Público e 

a Defesa.Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.Marcelo Sousa 

Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 187044 Nr: 7905-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhainnifer Matos Silva, Dinalva Soares dos 

Santos, Roberto Rosemberg Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:2516/GO

 Vistos.

1 – Designo o dia 17/04/2020, às 12h30min (horário de Mato Grosso), para 

a realização de audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo.

2 – Intime-se apenas o denunciado para comparecer na audiência 

designada, cientificando-o da data e com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, e que, na sua falta, ser-lhe-á 

designado Defensor Público, devendo constar ainda que em caso de não 

comparecimento será declarada sua revelia.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O.

4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

5 – Por não se adequar aos requisitos impostos pelo artigo 89 da Lei 

9.099/95, deixo de designar a proposta de Suspensão Condicional do 

Processo para o réu Roberto Rosemberg Silva Miranda, sendo dada a 

devida continuidade na instrução do processo a fim de que seja marcada 

audiência de instrução e julgamento em momento oportuno após a 

realização desta proposta de suspensão condicional para os outros réus.

6- Cumpra-se os termos restantes da decisão retro.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176248 Nr: 10194-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronival Silva Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Em cumprimento a sentença de fls. 213/217, impulsiono os presentes 

autos para intimar o réu, via DJE, para que no prazo de 5 (cinco)dias, 

informe os dados bancários (banco, nº do banco, agência, se é 

conta-corrente ou poupança, nº da conta), número do CPF do titular da 

conta, para que possamos confeccionar o alvará de levantamento 

referente a fiança criminal recolhida.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-28.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROCHA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000612-28.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MAURICIO 

ROCHA CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENISE 

CRISTINE CAMPOS SILVA POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 08/05/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 15 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-13.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON PARENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000613-13.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WELLTON 

PARENTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BEATRIZ DE 

FREITAS COSTA AMADIO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 08/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-95.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000614-95.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WENDER 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

JOSE DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 08/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-80.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS BARBOSA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000615-80.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MILTON 

MOREIRA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILA DA SILVA 

SOUSA FRANCO POLO PASSIVO: EROS BARBOSA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 08/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO ROCHA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 07/08/2019 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO ROCHA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam em audiência de conciliação 

designada para o dia 08/05/2020 às 14:20 (MT). Saliento que a ausência 

injustificada poderá implicar nas cominações legais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-95.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS FARIAS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA OAB - MT25203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte Requerente e 

requeridos, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, comparecerem 

à audiência de Conciliação designada, abaixo informada: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 08/05/2020 Hora: 14h40m (horário de Cuiabá-MT). 

Barra do Garças - MT, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário Mat. 12111

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-83.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEIJAMIM CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 24/07/2019 Hora: 17:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-83.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEIJAMIM CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam em audiência de conciliação 

designada para o dia 08/05/2020 às 15:00 (MT). Saliento que a ausência 

injustificada poderá implicar na aplicação das cominações legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002809-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte Requerente e parte 

requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, comparecerem 

a audiência de Conciliação designada, abaixo informada: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 08/05/2020 Hora: 15h20m (horário de Cuiabá-MT). 

Barra do Garças - MT, 16 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário Mat. 12111

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE FERREIRA DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em atenção ao Despacho id 20740221, CERTIFICO que consta no sistema 

que a parte requerida foi devidamente intimada do Despacho id 18547796. 

Nessa oportunidade, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR o procurador do autor para que apresente demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARTINS DUARTE TEODORO (EXEQUENTE)

RENATO HENRIQUE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO BRUNE DE AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

 

Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a este 

gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações eventualmente 

reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos necessários para 

execução do julgado, se for o caso. Exigindo o processo prévia 

manifestação deste juiz antes da materialização de qualquer ato por parte 

da secretaria, renove-se a conclusão mediante a correta triagem. Se 

eventualmente o processo aguarda apenas a manifestação da parte 

interessada para o cumprimento do julgado, verifique se já transcorreu o 

prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que deverá ser arquivado, o 

mesmo se dando após seu transcurso. Cumpra-se. Barra do Garças-MT 

Fernando da Fonsêca Melo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARTINS DUARTE TEODORO (EXEQUENTE)

RENATO HENRIQUE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO BRUNE DE AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da 

parte autora para que, querendo, e no prazo de cinco dias, manifeste o 

que entender de direito.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000901-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico para os devidos fins legais que a contestação 

apresentada é tempestiva, isto posto, nos termos do art. 203 § 4º do CPC 

intimo a parte autora para apresentar impugnação, bem como, 

manifestar-se a respeito da certidão negativa, acostada pelo Oficial de 

Justiça ID 4919753, devendo indicar o endereço atualizado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000901-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico para os devidos fins legais que a contestação 

apresentada é tempestiva, isto posto, nos termos do art. 203 § 4º do CPC 

intimo a parte autora para apresentar impugnação, bem como, 

manifestar-se a respeito da certidão negativa, acostada pelo Oficial de 

Justiça ID 4919753, devendo indicar o endereço atualizado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000901-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES Processo n. 1000901-57.2017.8.11.0006 Nos 

termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte 

Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos ) e a taxa judiciária no valor de R$ 198,09 ( 

Cento e noventa e oito reais e nove centavos) , a que foi condenado nos 

termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento deve se dar 

mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número único 

do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o 

valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 16 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005916-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOEMIO BARBOSA DE ANHAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA (REU)

HUDSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005916-36.2019.8.11.0006. AUTOR(A): JOSE NOEMIO BARBOSA DE 

ANHAIA REU: HUDSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA, ALYSON 

CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA Vistos. 1. Malgrado manifestação de 

concordância carreado aos autos, INTIME-SE a parte requerente para 

juntar aos autos documentos que comprovem a inexistência de outros 

herdeiros, bem como de dependentes habilitados junto à entidade de 

previdência estadual e, ainda, outros documentos que demonstrem o 

período de convivência do casal, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, 

DÊ-SE vista dos autos ao MPE, com o escopo de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Em seguida, FAÇAM-ME 

imediatamente conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000967-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. R. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000967-32.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ALLEX DOS SANTOS MARKS 

REQUERIDO: PAULA JULIANA RAMALHO DE ARRUDA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Alteração de Guarda proposta por ALEX DOS SANTOS 

MARKS, em face de PAULA JULIANA ARRUDA, todos qualificados nos 

autos. 2. Conforme se observa da peça inicial, o autor, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteia assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. 3. Com 

efeito, os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser 

deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar 

as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 

98, CPC). 4. Assim sendo, não há nos autos qualquer elemento que 

demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe 

qualquer documento que comprove o alegado. 5. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita 

somente serão concedidos aos que comprovarem documentalmente a 

situação de hipossuficiência financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da 

Lei l.060/50, o juiz não está obrigado a conceder os benefícios da justiça 

gratuita diante da mera juntada de declaração de pobreza. A 

hipossuficiência tem presunção relativa e deve ser evidenciada 

satisfatoriamente para que possa ser deferida em juízo.” (N.U 

0000239-05.2012.8.11.0033, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

17/04/2018) 6. Ante ao exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, uma vez que consta da inicial 

qualificação de empresário, ou, não havendo comprovação, proceda ao 

recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(§2º do art. 99 e art. 290, CPC). 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003125-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSA OLIVEIRA PAULA CRUZ FERNANDES (REQUERENTE)

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003125-31.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSA OLIVEIRA PAULA 

CRUZ FERNANDES Vistos. 1. DEFIRO a emenda à inicial de ref. 18248769. 

Para tanto, inclua-se a herdeira Vanessa Paula Cruz no polo ativo da 

demanda. 2. Após, conforme regra do art. 721 do CPC, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), publicável uma única vez no 

DJE, CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo do art. 721ss 

do mesmo Código Instrumental Civil. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001632-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES DE MORAES (AUTOR(A))

PRICILLA ALVES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEITE DE MORAES (REU)

Outros Interessados:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEIÇÃO VILAS BOAS VALENTIM (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001632-87.2016.8.11.0006. AUTOR(A): PRICILLA ALVES DE MORAES, 

ALESSANDRO ALVES DE MORAES REU: LUCIANO LEITE DE MORAES 

Vistos. 1. Considerando as informações apresentadas pelo Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT (Id. 21443501), entendo 

que é de responsabilidade exclusiva da parte adjudicante apresentar os 

documentos necessários para regularizar o registro do imóvel em nome do 

falecido, de acordo com a princípio da continuidade registral e, 

posteriormente, adjudicá-lo. 2. As diligências necessárias para 

regularização do registro em nome do falecido ficam a cargo da 

interessada, e não do juízo. 3. Portanto, INDEFIRO o pedido de ref. 

20072485. 4. INTIME-SE. Se nada for pleiteado, retornem os autos ao 

arquivo. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006377-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. Y. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO Certifico para os devidos e 

legais efeitos que a requerida apresentou a contestação e reconvenção 

no prazo legal, conforme denota os artigos 335 e 343 do CPC. Assim, nos 

termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil intimo a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, querendo 

impugnar e apresentar resposta à reconvenção no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cáceres, 16 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001871-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001871-23.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSIANE RODRIGUES DA 

SILVA Vistos. 1. Há situações que dispensam a abertura de inventário, 

sendo suficiente o requerimento de alvará judicial, em face da natureza 

dos bens deixados à sucessão ou de seu reduzido valor, como bem 

dispõe o art. 1.037 do CPC c/c a Lei 6.858, de 24/11 /1980 e o Decreto nº. 

85.845, de26/03/1981. 2. Ocorre que no caso do falecido ODILON 

RODRIGUES DA SILVA, além do crédito que ora se pretende levantar, há 

também outros bens a inventariar (imóveis, débitos), conforme certidão de 

óbito juntado à inicial e histórico financeiro imobiliário de ref. 13653220, 

pelo que indispensável a abertura do inventário, inclusive para que o 

presente feito possa prosseguir, conforme dispõe o art. 2º da Lei Nº. 

6.858/80 e o art. 1º, parágrafo único, inciso. V, do Decreto nº. 85.845/81. 

3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar se já foi ajuizado o inventário dos bens deixados 

pelo “de cujus” e, não o tendo, que seja providenciado o ajuizamento do 

mesmo, bem como para apresentar o documento exigido pelo artigo 2º do 

Decreto nº 85.845/81, sob pena de indeferimento da inicial. 4. Em caso de 

não haver bens móveis e/ou imóveis a inventariar, deverá a parte 

requerente, no mesmo prazo, juntar documento comprobatório de 

inexistência de outros bens sujeitos a inventário, sob pena de 

indeferimento da inicial. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005713-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

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

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005713-11.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSIANE RODRIGUES DA 

SILVA Vistos. 1. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a 

sentença lançada na referência nº 26671828 padece de erro material, eis 

que em seu dispositivo não constou a cota parte da autora. 2. Assim, 

verifico de plano que trata-se de simples erro material, o qual poderá ser 

corrigido de ofício pelo Magistrado, conforme autorização expressa 

contida no artigo 494, I, do Código de Processo Civil, desde que para tanto 

não altere a substância do julgado. Senão vejamos: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; (. . .)” 3. 

Ao definir acerca de erro material, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

o conceituou como sendo "aquele perceptível 'primo ictu oculi' e sem maior 

exame, a traduzir desacordo entre a vontade do Juiz e a expressa na 

sentença" (REsp. nº 15.649-0- SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU 

06.12.93, p. 26.653), do que se conclui realmente configurar erro material 

o fato deste Juízo ter constado equivocadamente o nome da requerente 

de forma equivocada. 4. Dessa maneira, levando-se em consideração as 

disposições insertas no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015 e 

jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, CORRIJO DE 

OFÍCIO o erro material existente na sentença da ref. 26671828, passando, 

doravante, a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, DEFIRO o alvará 

pretendido, autorizando JOSIANE RODRIGUES DA SILVA a levantar 50% 

(cinquenta por cento) do saldo existente (ID. 20118373) na conta 

vinculada em nome do “de cujus” ODILON RODRIGUES DA SILVA.” 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004616-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 65 de 788



MARCIA APARECIDA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004616-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANO NEVES DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: MARCIA APARECIDA SILVA ALMEIDA Vistos. 1. 

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto ao oferecimento de contestação pela 

requerida. 2. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 

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

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 3. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 4. Depois do 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 5. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 6. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005481-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE PAULA GODOI OAB - 042.841.021-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT7400-O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005481-96.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: C. V. D. P. A. REPRESENTANTE: 

RAFAELA DE PAULA GODOI EXECUTADO: TIAGO ALVES DA SILVA 

Vistos. 1. Analisando os autos, verifico que o executado compareceu nos 

autos, conforme certidão de id (15379866 – pág. 10), dando-se por citado 

do presente cumprimento de sentença. 2. Após determinação deste juízo 

para a atualização do débito alimentar e nova tentativa de intimação do 

executado, aportou certidão negativa de sua localização, ao passo que 

pesquisas realizadas por este juízo junto aos sistemas de buscas 

disponíveis não restaram frutíferas, conforme extratos anexos. 3. Na 

mesma senda, após consulta ao sistema do Ministério do Trabalho e 

Emprego, constato que o executado não possui vínculo de trabalho ativo, 

consoante extrato anexo. 4. Ante o exposto, atento ao que dispõe o art. 

536 do CPC, e considerando até a presente data não houve a satisfação 

da obrigação alimentar pelo executado, a fim de esgotar os meios para o 

adimplemento do débito alimentar, DETERMINO: a) OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o 

bloqueio de eventual quantia depositada em nome da parte executada a 

título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua transferência para a 

conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, devendo 

informar este juízo no mesmo prazo. 5. Após, INTIME-SE vista a parte 

exequente, com o escopo de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias. 6. Por fim, FAÇAM-ME imediatamente conclusos. 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17081 Nr: 1531-97.1998.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODITH DO NASCIMENTO SOBRINHO, ESPÓLIO DE 

TEREZA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, GASPAR SCHMIDT - OAB:6175, KYMBERLI 

LUAINE LUZ - OAB:25.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nomeio como inventariante a própria requerente, que deverá prestar 

compromisso em cinco dias.

Em relação aos pedidos de fls. 106, INDEFIRO-OS uma vez que cabe à 

própria parte diligienciar junto à municipalidade para regularização do 

imóvel, bem como este Juízo ser incompetente para análise da prescrição 

arguida.

 Ademais, intime-a via advogado constituído, acostar aos autos as 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal e Guia de informação e apuração do imposto 

de transmissão causa mortis, com o respectivo cálculo do ITCD expedida 

pela Fazenda Pública Estadual e com os comprovantes de quitação, sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILZA MARIA GARCIA DE ARRUDA PINTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO DE ALMEIDA MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000416-52.2020.8.11.0006. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOILZA 

MARIA GARCIA DE ARRUDA PINTO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FABIO 

AUGUSTO DE ALMEIDA MOURA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável post mortem promovida por 

JOILZA MARIA GARCIA DE ARRUDA PINTO em desfavor de FABIO 

AUGUSTO DE ALMEIDA MOURA, todos qualificados nos autos, 

requerendo, em síntese, tutela jurisdicional específica e demais corolários 

de regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária. 2. 

Conforme se observa da peça inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteia assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. 3. Com 

efeito, os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser 

deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar 

as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 

98, CPC/2015). 4. Compulsando os autos, verifico que a requerente é 

servidora pública estadual aposentada, auferindo proventos no importe de 

R$ 10.786,09 (dez mil setecentos e oitenta e seis reais e nove centavos). 

Assim, não se trata de pessoa em dificuldades financeiras, ao menos a 

princípio. 5. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. 6. Com efeito, não há nos autos qualquer 

elemento que demonstre a hipossuficiência da autora, mesmo porque, não 

trouxe qualquer documento que comprove o alegado. 7. Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 8. INTIME-SE o(a) requerente 
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para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, recolher custas 

processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (§2º do 

art. 99 e art. 290, CPC/2015). 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006145-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAMPOS R DA SILVA (REQUERENTE)

WELLITON WANDER CAMPOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

SUZANI CAMPOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA BLANDINA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1006145-64.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA BLANDINA CAMPOS 

DA SILVA, WELLITON WANDER CAMPOS RODRIGUES DA SILVA, FABIO 

CAMPOS R DA SILVA, SUZANI CAMPOS RODRIGUES DA SILVA 

INTERESSADO: ALCIDES RODRIGUES DA SILVA SENTENÇA Indeferimento 

da petição inicial – via eleita inadequada – inexistência de interesse 

processual – Extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos. 1. MARIA 

BLANDINA CAMPOS DA SILVA, WELITON WANDER CAMPOS RODRIGUES 

DA SILVA, FÁBIO CAMPOS RODRIGUES DA SILVA e SUZANE CAMPOS 

RODRIGUES DA SILVA qualificados nos autos, requerer o levantamento 

do saldo existente em conta, em nome de ALCIDES RODRIGUES DA 

SILVA, falecido em 15/09/2014. 2. Grafa que tem ciência de que o falecido 

possuía valores depositados junto ao Banco do Brasil. É o quanto basta 

relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 3. O alvará judicial, previsto no art. 666 

do CPC destina-se ao pagamento aos dependentes ou sucessores do 

falecido de valores previstos na Lei nº 6858/80 e que não foram recebidos 

em vida pelos titulares. 4. O recebimento de tais quantias deve obedecer à 

natureza e aos critérios legais. Assim sendo, poderão ser levantadas as 

quantias relativas ao FGTS e PIS-PASEP, restituições de tributos ou os 

valores depositados em cadernetas de poupança e fundos de 

investimento. No que tange aos saldos bancários a lei exige que inexistam 

outros bens a inventariar. 5. A Lei nº 6858/80 dispõe o seguinte: “Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento.” “Art. 2º - O disposto 

nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional.” 6. Pois bem. Conforme dispositivos 

acima citados, há situações que dispensam a abertura de inventário, 

sendo suficiente o requerimento de alvará judicial, em face da natureza 

dos bens deixados à sucessão ou de seu reduzido valor. 7. Ocorre que 

no caso do falecido ALCIDES RODRIGUES DA SILVA, além dos créditos 

que ora se pretende levantar, há também outros bens a inventariar, razão 

pela qual os requerentes optaram pela abertura de inventário extrajudicial, 

conforme extrato anexo, motivo que impede a expedição de alvará, tendo 

em vista o óbice legal. 8. Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução 35/2007, para regulamentar a Lei 11.441/2007, a qual 

em seu art. 14 prevê a admissibilidade, de escritura pública de inventário 

para as verbas previstas na Lei nº 6858/80, se presentes os seus 

requisitos, senão vejamos: “Art. 3º As escrituras públicas de inventário e 

partilha, separação e divórcio consensuais não dependem de 

homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e o registro 

imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para 

promoção de todos os atos necessários à materialização das 

transferências de bens e levantamento de valores (DETRAN, Junta 

Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, 

companhias telefônicas, etc.)” (...) “Art. 14. Para as verbas previstas na 

Lei no 6.858/80, é também admissível a escritura pública de inventário e 

partilha.” 9. Desse modo, não seria cabível o requerimento de alvará 

judicial em paralelo ao inventário extrajudicial, porquanto o pedido de 

levantamento de tais valores deve também ser requerido 

extrajudicialmente, nos autos de inventário, não sendo adequada a via 

eleita, notadamente porque a movimentação financeira via alvará é imune à 

incidência tributária. 10. Aliás, a inventariante sequer mencionou no 

inventário extrajudicial os valores existentes em conta em nome do 

falecido, quantia este que deve integrar o espólio do falecido. 11. Neste 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA 

LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS E ALIENAÇÃO DE 

SEMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL 

PENDENTE DE CONCLUSÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO 

EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA 

E/OU EVENTUAL CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULOS HÁBEIS PARA O 

REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Para se autorizar o levantamento de saldos de 

contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, 

outros bens sujeitos a inventário. Não comprovada nos autos à 

necessidade de alienação antecipada dos semoventes, inexiste razão a 

legitimar o pedido de alvará judicial, revelando-se, pois, necessário 

aguardar o término do inventário extrajudicial ainda pendente de 

conclusão. O formal de partilha e eventual carta de adjudicação do bem 

consistem em títulos típicos para alienação de bens deixados pelo de 

cujos.” (Ap 98569/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, 

Publicado no DJE 11/03/2014) 12. Eis o entendimento da jurisprudência 

pátria: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 

2º DA LEI 6.858/80. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 6.858/80 autoriza o 

levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de 

restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de 

outros bens a inventariar. Além do mais, caso extrapolando o valor a ser 

levantado o limite de 500 OTN's, inviável a liberação por meio de alvará 

judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário ou sobrepartilha, 

notadamente porque a movimentação financeira via alvará é imune à 

incidência tributária. 2. Em síntese, a liberação de quantia, por meio de 

alvará judicial, deve atender às condições previstas em lei. O caso posto 

não se amolda ao procedimento da jurisdição voluntária. 3. Recurso 

conhec ido  e  desprov ido . ”  (TJDF -  20120210035766  

0003465-25.2012.8.07.0002, 5ª Turma Cível, Relator: Des. Marco Antonio 

da Silva Lemos, DJ: 18/05/2016, DJE: 13/06/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEIXADOS PELO FALECIDO ESPOSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. MANUTENÇÃO. PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES 

INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, NA FORMA 

DO ART. 2º DA LEI 6.858/80, OS REQUISITOS SÃO: A) A INEXISTÊNCIA DE 

OUTROS BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO; B) SALDOS EM 

CONTAS-CORRENTES, CADERNETAS DE POUPANÇA E FUNDOS DE 

INVESTIMENTO NÃO SUPERIORES A 500 OTN. DOCUMENTOS DOS 

AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O VALOR DEPOSITADO NAS CONTAS 

DO DE CUJUS SUPERA O LIMITE DOS 500 OTN. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.” (TJ-RJ - 

APELAÇÃO APL 22105837520118190021, 6º Câmara Cível, Relator: Des. 

Inês da Trindade Chaves de Melo, DJE: 07/12/2015). 13. Assim sendo, 

ausente o interesse de agir, bem como é inadequada a via eleita. 

DISPOSITIVO. 14. Diante do exposto e considerando o que consta dos 

autos, com fundamento no artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, diante da inadequação 

da via eleita e por falta de interesse processual e, em conseqüência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e VI, do mesmo codex. 15. Custas pela 

parte autora. Sem honorários. 16. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE, procedendo as anotações de estilo e ARQUIVANDO-SE 

os autos. 17. Publique-se. Intime-se. 18. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003265-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA NADIR DA COSTA E SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003265-31.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

EVA NADIR DA COSTA E SILVA SANTANA REU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. Visando ao saneamento do 

feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC de 2015, 

bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído 

pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC/15; 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE CASTRILLON (AUTOR(A))

CARMEN FATIMA CASTRILLON LARA VEIGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000735-54.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADELAIDE CASTRILLON, CARMEN FATIMA CASTRILLON LARA VEIGA 

REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006445-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO GONINI BENICIO OAB - SP195470 (ADVOGADO(A))

WESLEY BARBOSA TORO MACHADO OAB - MT25707/O 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006445-55.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BALBINO JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG SA 

Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 

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

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 3. Depois do 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006494-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ZUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006494-96.2019.8.11.0006. 
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REQUERENTE: WALDIR ZUSE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na 

ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005685-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005685-77.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDIVALDO MARTINS DE SOUSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000235-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Elet rônico Judic ia l  n . 

1000235-90.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Tendo em vista que a parte 

requerente promoveu o pagamento da diligência do oficial de justiça (Id. 

29918457), CUMPRA-SE integralmente o despacho de Id. 28619764, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000235-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

informando o integral cumprimento do acordo, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000825-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD WALLACE SIMONSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MARTINS OAB - SP233360 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA 

CUMPRIR CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

16 de março de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000998-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOZIMO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALMEIDA OAB - GO40455 (ADVOGADO(A))

MELRY ARIADNY RODRIGUES DE CARVALHO BAYERLEIN OAB - 

GO35677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Analisando o feito verifica-se inexistir 

documentos que indiquem o deferimento da justiça gratuita nos autos 

originários, por corolário impulsiono o feito para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias: 1) - 

Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas Judiciárias 

(Preparo da Carta Precatória); 2) - Efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 70,00 reais, visando o 

cumprimento da epístola (Citação/Penhora e Avaliação). 2.1) - Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) 

- Ao final, após efetuar o pagamento das aludidas “Guia de Diligência e 

Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o patrono deverá acostar aos autos 
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os respectivos comprovantes. Cáceres/MT, 16 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002865-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALVA BRASSO ROTO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a certidão do oficial de justiça Id 28981861.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006272-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ROCHA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. ANDRIEL LIMA SILVEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/REQUERIDA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes autora/requerida, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que compareçam com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 09 de junho de 2020 às 

16:00hs, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. Cáceres/MT, 16 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001783-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEFREDA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

OK

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000961-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 05 de maio de 2020 às 15:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000961-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 04 de maio de 2020 às 15:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001039-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANIBAL MOTTA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO COELHO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1001039-19.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente 

do Juízo da SÉTIMA VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT, observado na espécie 

os dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da 

missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante 

anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito juízo deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000696-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônica n.º 

1000696-91.2018.8.11.0006. Vistos 1. Em atenção à manifestação da 

parte requerida ao Id. 24722367, visto que ainda não houve tentativa de 

conciliação das partes, DETERMINO a designação audiência de conciliação 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC/2015. 2. INTIMEM-SE as partes através 

de seu advogado/defensor constituído, via DJE, para o comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada. 3. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, o que deverá ser 

lavrado em termo, CERTIFIQUE-SE nos autos e REMATA-OS CONCLUSOS. 

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006319-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO RODRIGUES (EXECUTADO)

ERICA VANESSA XAVIER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO E IMPULSIONAMENTO Certifico que analisando os autos 
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verifica-se que consta cadastrado no polo passivo da actio o Sr. 

GERALDO RODRIGUES, contudo ao verificar a exordial constata-se que 

foram qualificados como parte demandada ERICA VANESSA XAVIER DE 

ALMEIDA e CLEITON TOLENTINO DE ALMEIDA (ID 16407259). Com efeito 

impulsiono o processo com o fito de que a parte autora, no prazo de 15 

dias, informe acerca da necessidade de retificação dos registros 

processuais no campo "polo passivo" indicando indubitavelmente quem 

deve figurar como parte executada. Cáceres/MT, 16 de março de 2020 

Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001039-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANIBAL MOTTA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO COELHO DE BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA 

CUMPRIR CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

16 de março de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94014 Nr: 9126-64.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERNANDO DE LIMA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE INTERESSADA

PROCESSO ESTÁ EM CARTÓRIO DISPONÍVEL PARA CARGA/VISTA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte interessada, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 80/81) o feito 

foi desarquivado e encontra-se disponível em cartório para vista/carga da 

parte.

 Outrossim cumpre informar a parte interessada que caso nada seja 

requerido, no prazo de 15 dias, o processo será remetido/devolvido ao 

arquivo.

 Marco Antonio V. M. Rodrigues.

Matrícula: 37652

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97654 Nr: 2724-30.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 CERTIDÃO

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA

Atento aos autos ante ao petitório da parte autora (Fl. 129 cumpre 

mencionar que fora expedido alvará eletrônico para recebimento dos 

valores devidos a parte credora Banco do Brasil S/A (Fl.127).

Outrossim, impulsiona-se novamente os autos com o fito de que a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, pleiteie o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Marco Antonio V. M. Rodrigues.

Matrícula 37652

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100083 Nr: 5175-28.2010.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIK PAPELARIA LTDA, FABIO MACHADO 

VIEIRA, NEIVA KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE

 PROCESSO RETORNOU DO TJMT

 Analisando o feito constata-se que houve o retorno dos autos do TJMT 

(sede recursal).

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146786 Nr: 5038-75.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CESAR CRUZ PONHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY MARTINS GUILHERME - 

OAB:21985, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A, MAYKON 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:243027, MOISES BATISTA DE SOUZA - 

OAB:149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANA FLAVIA DE FRANÇA MANGUEIRA - OAB:23622/O, 

ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 5.793, DAMIEN 

REYES PUERTAS - OAB:27.384-B/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora MARIO CESAR CRUZ 

PONHE, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo 

de 15 dias, promova o andamento do feito, notadamente manifestando 

quanto ao teor do petitório da parte requerida BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls. 254/255 - Depósito de 

Valores), pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177665 Nr: 819-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:17603-A OAB/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 71 de 788



Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, notadamente manifestando quanto ao conteúdo do 

petitório da parte requerida (fls. 244/244-v) pleiteando o que entender de 

direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-60.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000506-60.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE 

CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI 

SUDOESTE MT/PA em face de PAULO RENATO RODRIGUES, ambos 

qualificados nos autos. 2. Comprovou o exequente o recolhimento das 

taxas judiciais aos Ids. 29748585 e 29748586. 3. Assim, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do CPC/2015. 4. ANOTE-SE no mandado a 

prerrogativa da parte devedora de oferecer embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelo art. 915 do CPC/2015. 5. 

Não encontrando a parte executada, DETERMINO ao oficial de justiça 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do 

CPC/2015. 6. Nos termos do art. 827 do CPC/2015, ARBITRO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. 7. DEFIRO desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 

212, §2º do CPC/2015, caso haja necessidade. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLOTILDE AMARAL ROCHA DE PAULA (INVENTARIANTE)

CLOTILDE FRANCA DO AMARAL (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000172-26.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do CPC/2015, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), na forma do art. 334 do 

CPC/2015, DETERMINO a designação de audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3. INTIME-SE a 

parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para o 

comparecimento na audiência de conciliação a ser designada (art. 334, 

§3º do CPC/2015). 4. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da parte 

requerida, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, na forma dos arts. 248 e 334, 

do CPC/2015. 5. A parte requerida poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC/2015, sem 

prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do 

mesmo diploma, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela 

Secretaria deste Juízo. 6. Apresentando a parte requerida contestação 

alegando fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente réplica à contestação (arts. 350 e 351 do CPC/2015). 7. 

Ressalto que, a ausência de qualquer das partes na audiência designada, 

acarretará em multa por ato atentatório à dignidade de justiça, na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme preceitua o §8º do art. 334 do CPC/2015, exceto se, 

ambas as partes em conjunto, manifestarem o desinteresse na realização 

da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC/2015). 8. Após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtido ou não acordo, que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins 

do artigo 347 do CPC/2015. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000492-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. CAITANO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MACIEL CAITANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1000492-76.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de M. CAITANO DA SILVA EIRELI – ME e MACIEL CAITANO 

DA SILVA, ambos qualificados nos autos. 2. Comprovou o exequente o 

recolhimento das taxas judiciais ao Id. 29515316. 3. Assim, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do CPC/2015. 4. ANOTE-SE no mandado a 

prerrogativa da parte devedora de oferecer embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelo art. 915 do CPC/2015. 5. 

Não encontrando a parte executada, DETERMINO ao oficial de justiça 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do 

CPC/2015. 6. Nos termos do art. 827 do CPC/2015, ARBITRO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. 7. DEFIRO desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 

212, §2º do CPC/2015, caso haja necessidade. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001648-41.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO BRADESCO em face de 

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em atenção à manifestação do exequente (Id. 

28880430) que requer pela suspensão do processo em razão da não 

localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, 

DETERMINO a suspensão destes autos pelo prazo de 01 (um) ano, com a 

consequente suspensão do prazo prescricional da dívida, nos termos do 

art. 921, III do CPC/2015 e remessa ao arquivo provisório. 3. Findo o prazo, 

terá início a contagem da prescrição intercorrente, que ocorrerá em 26 de 

março de 2021, quando deverão ser as partes intimadas nos termos dos §

§ 4º e 5º, do artigo 921 do CPC/2015. 4. Por fim, RETORNE CONCLUSO o 

feito para demais deliberações. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001648-41.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO BRADESCO em face de 

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em atenção à manifestação do exequente (Id. 

28880430) que requer pela suspensão do processo em razão da não 

localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, 

DETERMINO a suspensão destes autos pelo prazo de 01 (um) ano, com a 

consequente suspensão do prazo prescricional da dívida, nos termos do 

art. 921, III do CPC/2015 e remessa ao arquivo provisório. 3. Findo o prazo, 

terá início a contagem da prescrição intercorrente, que ocorrerá em 26 de 

março de 2021, quando deverão ser as partes intimadas nos termos dos §

§ 4º e 5º, do artigo 921 do CPC/2015. 4. Por fim, RETORNE CONCLUSO o 

feito para demais deliberações. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001555-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDIVAL DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001555-73.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA promovida por NEIDIVAL DA SILVA COSTA em desfavor de 

BANCO PANAMERICANO S.A, todos qualificados nos autos. 2. Conforme 

se observa da peça inicial, o autor, ao argumento de não possuir 

condições financeiras para arcar com as custas processuais, pleiteia 

assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. 3. Com efeito, 

os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, 

CPC/2015). 4. Assim, considerando que o requerente é funcionário público 

estadual (policial militar), não se trata de pessoa, repito, em dificuldades 

financeiras, ao menos a princípio. 5. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 6. Com efeito, 

não há nos autos qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência do 

autor, mesmo porque, não trouxe qualquer documento que comprove o 

alegado. 7. Ademais, o juízo já deferiu a possibilidade de parcelamento das 

custas judiciais conforme decisão exarada ao Id. 19754895. 8. Ante ao 

exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, CPC/2015). 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001648-41.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO BRADESCO em face de 

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em atenção à manifestação do exequente (Id. 

28880430) que requer pela suspensão do processo em razão da não 

localização de bens penhoráveis em nome da parte executada, 

DETERMINO a suspensão destes autos pelo prazo de 01 (um) ano, com a 

consequente suspensão do prazo prescricional da dívida, nos termos do 

art. 921, III do CPC/2015 e remessa ao arquivo provisório. 3. Findo o prazo, 

terá início a contagem da prescrição intercorrente, que ocorrerá em 26 de 

março de 2021, quando deverão ser as partes intimadas nos termos dos §

§ 4º e 5º, do artigo 921 do CPC/2015. 4. Por fim, RETORNE CONCLUSO o 

feito para demais deliberações. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005300-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005300-61.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUIS ANTONIO DE JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO, 

BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. 1. Considerando que a audiência de 

conciliação/mediação apenas não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, §4º, I, CPC), CERTIFIQUE-SE quanto à intimação e manifestação 

da parte requerida. 2. Caso haja interesse de alguma das partes, 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC, para designação de sessão de audiência de 

conciliação/mediação. 3. Em caso negativo, FAÇAM-ME imediatamente 

conclusos para a análise do pedido de tutela de urgência. 4. CUMPRA-SE, 
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providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002092-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR CARLOS DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1002092-69.2019.8.11.0006. Sentença de Extinção. Vistos. 1. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. promove AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69 em desfavor de LUZIMAR 

CARLOS DE MELO, ambos qualificados nos autos. 2. Após alguns atos 

processuais, sendo infrutífera a localização do bem e citação do 

requerido, pugnou o autor pela desistência da demanda (Id. 29799628). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não fora 

citada. 4. É o relato do necessário. 5. Fundamento e DECIDO. 6. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo 

útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 7. Pelo 

exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, CONDENANDO a parte 

desistente ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houverem, conforme artigo 90 do CPC/2015. 8. Após, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 9. Publique-se. Intimem-se. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000928-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURCINEA ALVES CANDIDA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo Judicial Eletrônico n.º 

1000928-35.2020.8.11.0006. Sentença Homologatória Vistos. 1. Trata-se 

de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORNÁRIA ajuizada por JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA e ROSELENE ANUNCIAÇÃO MENDES DE OLIVEIRA em face de 

DURCINÉIA ALVES CÂNDIDA, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe. 2. Aos Ids. 30333755 e 30333758 fora juntado aos autos 

cópia do termo de acordo firmado entres as partes em audiência de 

justificação prévia nos autos de n. 1000368-93.2020.8.11.0006, realizada 

pela Terceira Vara Cível desta Comarca, onde a parte requerida declara 

anuência do direito da parte autora e pugna também pela extinção da 

presente demanda. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e 

Decido. 3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da 

pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não 

mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a 

pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder 

Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição 

celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 

515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 

487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo 

extrajudicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito. 5. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário. 6. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, 

promova o diligente gestor as comunicações e diligências para 

materialização das cláusulas e termos da autocomposição homologada. 7. 

Sem custas em razão do não processamento e honorários conforme 

entabulado pelas partes. 8. EXPEÇA-SE mandado para o registro da 

propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente. 9. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005349-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1005349-39.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S/A em desfavor de MARCIANO DE OLIVEIRA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Afirma a parte 

requerente que firmou junto ao requerido contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto do contrato o seguinte 

bem: VEÍCULO MARCA: FIAT; MODELO: SIENA EL CELEB. 1.0; CHASSI 

8AP17202LB2149030; PLACA: NTY-3869; RENAVAM: 232218455; COR: 

BRANCA; ANO: 10/11; MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. 3. Possuindo o 

referido contrato valor inicial em R$16.182,25 (dezesseis mil cento e 

oitenta e dois reais e vinte centavos), a ser restituído por meio de 30 

prestações mensais, no valor de R$756,71 (setecentos e cinquenta e seis 

reais e setenta e um centavos), com vencimento final em 20/01/2020, 

sendo que o requerido teria deixado de cumprir com o pagamento das 

parcelas a partir de 20/07/2018, que resultou na dívida atualizada 

R$12.092,35 (doze mil e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). 4. 

Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu liminarmente a 

busca e apreensão do veículo. No mérito, pugnou pela procedência da 

ação, ratificando-se a liminar, para o fim de consolidar a propriedade do 

bem em seu favor. 5. Com a inicial (Id. 15242228 e anexos) a parte 

requerente juntou cópias do contrato firmado, notificação extrajudicial do 

requerido e demais documentos. 6. A liminar fora deferida pelo juízo ao Id. 

15248624. 7. O veículo fora apreendido, conforme se extrai da 

documentação juntada pelo Oficial de Justiça (Id. 15820808) oportunidade 

em que o requerido fora citado. 8. Conforme certificado no Id. 16632340 o 

requerido não efetuou a purgação da mora e também não contestou a 

demanda. 9. O Banco autor ao Id. 16875250 pugnou pela procedência da 

demanda com a consolidação do bem em sua propriedade. 10. Vieram os 

autos conclusos. Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 11. 

Embora regularmente citada a parte requerida não contestou a demanda, 

razão pela qual DECRETO sua revelia e passo ao julgamento antecipado 

da demanda com espeque nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 12. 

Pela detida análise dos autos e pelos documentos trazidos à baila pela 

parte requerente, restaram provadas: · A existência de contrato de 

abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto: 

VEÍCULO MARCA: FIAT; MODELO: SIENA EL CELEB. 1.0; CHASSI 

8AP17202LB2149030; PLACA: NTY-3869; RENAVAM: 232218455; COR: 

BRANCA; ANO: 10/11; MOVIDO À BICOMBUSTIVEL; · O inadimplemento e 

a constituição em mora pela notificação extrajudicial (Id. 15242449); · A 
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revelia do requerido e ausência de purgação da mora. 13. O princípio 

fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado 

diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou força maior, 

sendo ônus da parte requerida a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. 14. Deste modo, não sendo comprovados pela parte 

requerida fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte 

autora, ou ainda, efetuado a purgação da mora, nos termos do § 1º, do 

art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69, impõe-se o deferimento da pretensão 

exordial, com a consequente consolidação da propriedade e posse plena 

e exclusiva do bem em favor da parte credora. DISPOSITIVO 15. Por todo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e consolido nas mãos da 

parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na 

liminar sobre o VEÍCULO MARCA: FIAT; MODELO: SIENA EL CELEB. 1.0; 

CHASSI 8AP17202LB2149030; PLACA: NTY-3869; RENAVAM: 

232218455; COR: BRANCA; ANO: 10/11; MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, 

concedo a venda pela requerente nos termos do Decreto Lei n.º 911/69. 

16. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com exame de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 17. Com fundamento no 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 85, §2° do CPC/2015. 18. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

19. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 20. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000995-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA DA SILVA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) , para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

divida (art. 652, caput, do CPC), Deverá o nobre causídico acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 16 de março de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTIZTRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citção a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 16 de março de 2020. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006538-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GATTASS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006538-52.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GONCALO DE CAMPOS REU: RUBENS GATTASS Vistos e etc...Defiro o 

prazo solicitado. Após retornem os autos conclusos para sentença. 

Cáceres/MT, 13 de março de 2020. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. A. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDHER VASCONCELLOS OAB - 265.871.901-97 (REPRESENTANTE)

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001033-12.2020.8.11.0006. AUTOR: P. 

H. A. V. REPRESENTANTE: WANDHER VASCONCELLOS REU: VIA 

VAREJO S/A Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte 

Autora requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) traz em seu artigo 98, caput, a previsão 

de concessão da justiça gratuita aos que não possuem condições de 

arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova legislação 

processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria ser 

concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossuficiência não pode ser de todo 

afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que 

necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. Ademais, no presente caso, há elementos capazes de afastar 

a presunção de insuficiência financeira, tendo em vista a informação de 

que o genitor do autor adquiriu o produto de valor considerável o qual, 

certamente, pessoas de hipossuficiência econômica possuem dificuldade 

de adquiri-lo dado o seu valor (R$1.285,69). Deste modo, diante da 

previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, convém 

facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem 

o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 16 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003379-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO APARECIDO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003379-38.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAGNO APARECIDO BASTOS REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Nos termos do § 3º do art. 1.010 do 

Código de Processo Civil, remeta-se estes autos ao TJMT para apreciação 

do recurso interposto. Caceres, 16 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001038-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BATISTA CORREIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE BARROS CAMPOS OAB - MT13259/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001038-34.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: PEDRO BATISTA CORREIA Nos termos da Res. 05/2014-TP, 

providencie à redistribuição para a 4ª Vara. Caceres, 16 de março de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001695-15.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES EXECUTADO: FRANCIELLI 

ZARISTA DE SOUZA Vistos e etc. Cuida-se de ação de indenização 

fundamentando na alegação de danos corporais decorrentes de acidente 

de transito. É ponto controvertido a apuração da culpa; a existência ou 

não de danos a Autor e respectiva extensão. Sendo pertinente, defiro a 

produção de prova pericial, testemunhal, documental e depoimento 

pessoal das partes. Para a realização da prova pericial, nomeio o (a) 

médico(a) Dr Odenil Miranda de França, médico generalista, inscrito no 

CRM/MT n.  6846,  Telefone:  (65)  8100-7713,  emai l : 

denilmiranda@hotmail.com, com endereço na Av. Senador Metelo nº 1630, 

Bairro Goiabeiras, Torre 1, Apartamento 206, Residencial Gardem 

Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78.032-175, independentemente de termo. 

Providencie à habilitação do Perito nos registros. Fixo prazo de dez dias 

para apresentação dos quesitos e assistentes técnicos. Intime o Perito da 

nomeação, bem como apara apresentar proposta de honorários, em dez 

dias. Anote-se ainda na intimação que o valor de seus honorários deverá 

ser cobrado junto ao ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de certidão de 

crédito, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Desde já para a hipótese de ausência de impugnação da nomeação, e 

considerando o lapso de tramitação destes autos, com vistas a cumprir o 

princípio constitucional da duração razoável do processo, designo a 

realização da perícia para o dia 17 de abril de 2020, às 10:00 horas nas 

dependências do Fórum de Caceres. Fica ainda deferida a produção de 

prova documental complementar de modo que poderá ser juntada a 

qualquer tempo, assegurado o contraditório da parte contrária, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. DEFIRO ainda a produção de prova testemunhal, 

sendo fixado prazo de 10 dias para indicação do rol. Ainda com o 

desiderato já mencionado acima, para a hipótese da perícia ser realizada, 

fica desde já designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de maio de 2020, às 14:00 horas. Fica a cargo da parte cumprir o disposto 

no art. 455 do CPC. No prazo de cinco dias informe a Requerida seu atual 

endereço, considerando que não foi encontrada na última tentativa de 

intimação. Sendo informado, expeça-se o necessário para intimação da 

Requerida. Concomitantemente, fica a parte Requerida intimada para 

comparecimento, na pessoa de seus Procuradores, com a publicação 

deste no DJE. Cáceres/MT, 13 de março de 2020. Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000488-39.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA DOS SANTOS MEMORIA (REQUERIDO)

ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

EXPEDITO MAURICIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000488-39.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA REQUERIDO: JULIA 

DOS SANTOS MEMORIA, ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA, 

EXPEDITO MAURICIO PEREIRA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO ajuizada por LARISSA VICTÓRIA LEITE FERREIRA em face 

de JULIA DOS SANTOS MEMÓRIA, ROGER ALESSANDRO RODRIGUES 

PEREIRA e EXPEDITO MAURÍCIO PEREIRA. Transcrevo a sinopse contida 

na inicial: “Em 10/02/2019 a Autora se dirigiu ao Cáceres Iate Clube, onde 

acontecia a festa “Violada Sunset” com o intuito de se divertir assistindo 

diversas atrações sertanejas, local onde os dois primeiros réus também 

passaram a noite se divertindo. Ao final da festa, após divertir-se com 

amigos e conhecidos, a autora chamou um mototaxista, que era conduzido 

pelo Sr. Tiago Penha Lara, para regressar à sua residência. No caminho, 

por volta das 22:22 horas, mais precisamente na Rua das Maravilhas, 

Bairro Cavalhada, próximo ao Fórum de Cáceres, a autora e o mototaxista 

que dirigia a motocicleta, foram brutalmente abalroados na traseira, pelo 

veículo de placa OBK-6181, que trafegava em alta velocidade e com os 

faróis apagados. A Primeira Ré conduzia o veículo FORD FOCUS, placa 

OBK6181, renavam 507294939, no qual o Segundo Réu (namorado da 

primeira ré) se encontrava no banco do carona, e o veículo é de 

propriedade do Terceiro Réu. Com o choque do acidente a Autora e o 

mototaxista foram arrastados por dezenas de metros, e por centímetros 

não foram esmagados pelos pneus do carro. Populares que 

testemunharam o acidente acionaram a polícia Militar e o Corpo de 

Bombeiros (SAMU), que instantes depois compareceram ao local, 

prestaram atendimento e constataram que a autora sofreu graves lesões: 

Contusão na face, membro inferior direito, corto contuso no crânio e 

membro inferior direito, escoriações no membro superior direito, membro 

superior esquerdo, membro inferior direito e membro inferior esquerdo, e 

encaminharam a autora para o Hospital Regional, tudo conforme 

Declaração de atendimento de ocorrência n. 023/SOp/2ªCIBM/2019 anexo. 

E mais, conforme informado no Boletim de ocorrência n. 2019.44342, 

realizado pelos Policiais militares (anexo), os mesmos constaram que a 

autora estava inconsciente/desmaiada no momento do atendimento e 

ainda, que a primeira requerida estava em visível estado de embriaguez 

alcoólica. A PRIMEIRA Ré foi presa em flagrante, conforme B.O 

2019.44342, pois estava visivelmente embriagada, falante, com forte odor 

etílico, olhos avermelhados, tendo ainda no local confessado a ingestão de 

bebida alcóolica, conforme relatado pelos Policiais Militares: “No momento 

do fato, a GUPM observou que a condutora do v-1, SENHORA JULIA DOS 

SANTOS MEMORIA, estava em visível estado de embriaguez alcoólica, 

onde foi perguntado à mesma se havia ingerido bebida alcoólica a mesma 
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confirmou que sim”. Em verdade, a PRIMEIRA Ré estava tão embriagada, 

que para a surpresa e revolta de todos que estavam no local do acidente, 

sem qualquer pudor abaixou as vestes e urinou na guia da calçada, ato 

que mostra o descontrole da mesma. O SEGUNDO réu, namorado e 

parceiro de balada, e que momentos antes havia entregue as chaves do 

carro nas mãos da PRIMEIRA RÉ para esta dirigir, em meio aos curiosos e 

por descuido dos Policiais Militares se evadiu do local para não ser 

responsabilizado por sua atitude também criminosa. Os policiais militares 

ALESSANDRE ALMEIDA DE CAMPOS LEITE e ADRIEL MACEDO DE 

OLIVEIRA foram uníssonos em seus depoimentos constatando 

inequivocamente a embriaguez da PRIMEIRA Ré, tendo ainda na ocasião 

lavrado o TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. A PRIMEIRA Ré ao 

prestar depoimento na delegacia, pela manhã do dia 11/02/2019, 

acompanhada de seu advogado, relatou que: “QUE ESTÁ CURSANDO O 

TERCEIRO SEMESTRE DA FACULDADE DE DIREITO, sendo que relata que 

hoje por volta das 16:30 chegou na cidade para um show que aconteceria 

aqui, que deu entrada nesse horário no hotel Gasparin; que veio junto de 

alguns amigos, de Mirassol para esta cidade, sendo que após dar entrada 

no hotel foi para esta festa, que estava acontecendo, e que ali ficou junto 

de vários amigos, QUE DURANTE O SHOW FEZ O CONSUMO DE BEBIDA 

ALCOÓLICA, DO TIPO CERVEJA, PORÉM AFIRMA QUE DEU APENAS 

ALGUMAS “GOLADAS”, QUE ENTRE SEUS AMIGOS A INTERROGANDA 

FOI A QUE ESTAVA SÓBRIA, dizendo que acredita que seus goles não a 

prejudicaria, pois estava consciente de tudo o que ocorria, SENDO ASSIM 

SEU AMIGO ROGER, LHE PEDIU PARA QUE CONDUZISSE O VEÍCULO 

FORD FOCUS COR PRATA DE SUA PROPRIEDADE, sendo que quando 

estava na avenida ocorreu o acidente, QUANDO UMA MOTOCICLETA 

ULTRAPASSOU O VEÍCULO QUE A INTERROGADA DIRIGIA E 

REPENTINAMENTE PAROU EM SUA FRENTE, QUE A DECLARANTE NÃO 

TEVE TEMPO PARA FREAR O VEÍCULO.” Do depoimento da PRIMEIRA Ré 

destaca-se 5 pontos de extrema relevância: 1-PLENA CONSCIÊNCIA DA 

ANTIJURIDICIDADE DE SUA CONDUTA, POIS CURSAVA O TERCEIRO 

SEMESTRE DE DIREITO. 2-CONFESSOU A INGESTÃO DE BEBIDA 

ALCÓLICA MOMENTOS ANTES DE TOMAR A DIREÇÃO DO VEÍCULO E 

CAUSAR O ACIDENTE. 3-QUE ASSUMIU O VOLANTE POIS ERA A MAIS 

SÓBRIA ENTRE OS AMIGOS. 4-QUE O SEGUNDO RÉU MESMO SABENDO 

QUE A PRIMEIRA RÉ HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, 

DELIBERADAMENTE OFERECEU AS CHAVES DO CARRO DE QUE TINHA 

POSSE EM VIRTUDE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O TERCEIRO 

RÉU. 5- OS RÉUS NARRARAM A DINÂMICA DOS FATOS, COMO SE O 

MOTOTAXISTA HOUVESSE LHE ULTRAPASSADO E FREADO 

BRUSCAMENTE, DE MANEIRA QUE NÃO TEVE TEMPO HÁBIL DE FREAR O 

CARRO. Os primeiros 4 pontos serão oportunamente explorados ao longo 

dessa exordial, contudo, quanto ao quinto ponto destacado vale a pena 

desde já desmascarar a tentativa mentirosa da PRIMEIRA Ré ao tentar 

elidir sua culpa no acidente. Isso porque o circuito de câmeras da loja em 

frente ao ocorrido gravou completamente e com clareza a dinâmica do 

acidente, nos vídeos, que nessa oportunidade junta-se aos autos, sendo 

que no primeiro vídeo juntado(anexo), exatamente no minuto 1 e 9 

segundos (1:09) até o minuto 1 e 11 segundos (1:11) constata-se que a 

moto em que estavam a Autora e o mototaxista TIAGO trafegava em 

velocidade compatível com a via, quando a PRIMEIRA Ré JULIA, condutora 

do veículo FORD FOCUS PRATA veio em alta velocidade, com os faróis 

desligados, e colidiu fortemente na traseira da moto. No segundo vídeo 

juntado, visto de outro ângulo/outra câmera, verifica-se que no segundo 

43 que a motocicleta que a autora estava na garupa vinha em velocidade 

compatível e no segundo 45 a 47 que o veículo conduzido pela 2ª 

requerida trafegava em alta velocidade. Verifica-se ainda nos 2 vídeos, 

que não houve ultrapassagem alguma e nem frenagem por parte do 

mototaxista. Em decorrência à atitude imprudente e criminosa dos Réus, a 

Autora sofreu politraumatismos na cabeça, fratura no crânio, tórax, 

fratura exposta na perna direita, passou por cirurgia, e ficou internada por 

28 dias, dos quais grande parte com nível de consciência reduzido, 

sentindo dores por todo o corpo, sem poder urinar nem defecar sozinha e 

passando ainda por diversos constrangimentos. Após receber alta do 

hospital, continuou seu tratamento médico, inclusive neurológico e 

psicológico, que aliás, não foi concluído, mas teve que interromper, por 

não ter condições financeiras para arcar com os tratamentos 

necessários, de modo especial o neurológico e psicológico. Não bastasse 

a conduta reprovável dos Réus e as nefastas consequências físicas 

causadas à Autora, que por momentos esteve pendurada na linha tênue 

entre a vida e morte, estes não forneceram qualquer suporte financeiro ou 

moral, sendo que a única ligação que receberam do SEGUNDO Réu foi 

com intuito te intimidar a família da autora, deixando claro que seu prestígio 

político e abastada condição financeira garantiriam a impunidade sua e da 

PRIMEIRA RÉ. E quase conseguiram o seu intento, pois a autora estava 

com muito medo de ingressar, mas criou coragem e tirou forças não se 

sabe onde até que decidiu ingressar. Assim, após todos os danos físicos, 

morais e psicológicos causados e todo o sofrimento que a mesma 

enfrentou e continua enfrentando desde o fatídico acidente, a Autora não 

teve escolha senão clamar pelo socorro da justiça a fim de ser ressarcida 

pelo sofrimento, humilhação e dor que sofreu e ainda sofre, em 

decorrência da atitude criminosa e irresponsável dos réus, mas recorrente 

insistência em misturar álcool e direção.” Após tecer suas razões de fato 

e de direito, requereu o quanto segue: I - A citação dos Requeridos pelo 

correio (art. 246 e seguintes do CPC), para querendo e no prazo legal, 

conteste a presente peça exordial, sob pena de revelia e de confissão 

quanto à matéria de fato, de acordo com o art. 344 do CPC; II- Seja 

deferida Tutela de Evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, 

determinando aos réus ao pagamento imediato, do valor de R$ 24.012,14 

(vinte e quatro mil, doze reais e quatorze centavos) a título de reparação 

pelos danos materiais emergentes e lucros cessantes comprovados 

documentalmente, conforme tópico “IV.2” desta exordial, sob pena de não 

o fazendo, ser aplicada uma multa/astreinte no valor de R$ 500,00 

(Quinhentos reais) por dia; III- Seja deferida Tutela Cautelar em caráter 

Antecedente, nos termos do art. 305, caput, do CPC, obrigando os réus ao 

pagamento de pensão à Autora, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) mensais, enquanto perdurar o tratamento médico e 

psicológico da Autora, sob pena de não o fazendo, ser aplicada uma 

multa/astreinte no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por dia, conforme 

tópico “IV.3” desta exordial; IV- Seja expedido ofício à Procuradoria Geral 

do Estado, para que apure eventual dano ao erário, nos termos do tópico 

“IV.4” desta exordial; V- Ao final seja JULGADA TOTALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação, condenando os requeridos ao pagamento 

solidário de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem 

mil reais), conforme item IV.1 e indenização por DANOS MATERIAIS no 

valor de R$ 24.012,14 (vinte e quatro mil, doze reais e quatorze centavos), 

conforme item IV.2, ao pagamento de indenização por DANOS ESTÉTICOS 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme item IV.3, bem como 

ao pagamento de pensão à Autora, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) mensais até enquanto perdurar o tratamento médico e 

psicológico da Autora, acrescidos de correção monetária e juros legais a 

ser calculado desde a data dos fatos; VI – Sejam condenados os 

Requeridos ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC; VII - Seja deferido o 

benefício da assistência judiciária gratuita, por ser a autora pobre e sem 

condições de pagar custas processuais e honorários advocatícios, como 

assim assegura a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV e a Lei 

13.105/2015, art. 98 e seguintes, por ser de direito. Com a inicial, vieram 

documentos. Recebida a inicial, o Juízo deliberou pela realização de 

audiência de justificação (id. 29335368 - Pág. 1). A audiência foi realizada 

no id. 30290393 - Pág. 1 e ss. Permaneceram os autos conclusos para a 

análise do pedido de tutela de urgência. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido! Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por 

LARISSA VICTÓRIA LEITE FERREIRA em face de JULIA DOS SANTOS 

MEMÓRIA, ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA e EXPEDITO 

MAURÍCIO PEREIRA. Observa-se que a autora pretende que lhe seja 

deferida tutela de evidência, no seguinte sentido: “- Seja deferida Tutela de 

Evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, determinando aos réus ao 

pagamento imediato, do valor de R$ 24.012,14 (vinte e quatro mil, doze 

reais e quatorze centavos) a título de reparação pelos danos materiais 

emergentes e lucros cessantes comprovados documentalmente, conforme 

tópico “IV.2” desta exordial, sob pena de não o fazendo, ser aplicada uma 

multa/astreinte no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por dia;” Também 

pretendeu a título de tutela cautelar o quanto segue: - Seja deferida Tutela 

Cautelar em caráter Antecedente, nos termos do art. 305, caput, do CPC, 

obrigando os réus ao pagamento de pensão à Autora, no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, enquanto perdurar o 

tratamento médico e psicológico da Autora, sob pena de não o fazendo, 

ser aplicada uma multa/astreinte no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) 

por dia, conforme tópico “IV.3” desta exordial; Pois bem. Realizada 

audiência de justificação, foram colhidos depoimentos, os quais passo a 

transcrever adiante: Solange Leite, mãe da autora, prestou as seguintes 

declarações: “que a autora não pode andar muito que incha o pé; que ela 
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tinha uma vida normal e hoje não tem; que hoje a autora tem uma pequena 

mancha na cabeça; que essa mancha pode aumentar ou diminuir; (...) que 

a autora necessita de acompanhamento médico; que quanto ao pé a 

autora não pode andar muito, pois incha e começa a doer; (...) que até o 

momento ninguém ajudou a autora e tudo isso é gasto; que os gastos 

consistem em idas à Cuiabá para tratamento; (...) que também há gastos 

com Ressonância que custa R$800,00; que o gasto com consulta médica 

é R$500,00; (...) que a autora também necessita fazer tratamento 

psicológico e fisioterapia; (...) que a autora estava trabalhando e tinha uma 

renda mensal de um salário mínimo; que a autora estaria em fase de 

experiência; que a autora precisa se manter; que antes a autora 

conseguia comprar suas próprias coisas, e que atualmente não tem 

condições de comprar; (...)” Tereza de Fátima da Silva, prestou 

esclarecimentos nos seguinte termos: “que ouviu uma batida; que saindo 

em frente a sua casa percebeu um carro parado e um casal caído ao 

chão; (...) que também viu um casal dentro do carro; (...) que a Larissa 

estava desacordada, com a perna virada com fratura exposta e a cabeça 

sangrando; que depois ela “voltou” e que quando ela “voltou” e tentou 

levantar a cabeça foi que escorreu mais sangue; que a declarante viu que 

tinha um casal dentro do carro; que os dois estavam bêbados; (...) que 

quando a Larissa estava no chão, estava sem capacete uma vez que o 

mesmo foi arremessado; (...) que a declarante tem conhecimento que a 

autora está precisando fazer tratamento; (...)” (audiência de justificação). 

A testemunha Jennifer Mezzomo, declarou o quanto segue: “que não 

conhecia a Larissa; que foi procurada pela Família da autora em sua 

clínica para ajuda-la com auxílio psicológico para lidar com as situações 

que haviam ocorrido; (...) que a declarante atendeu a autora e percebeu 

que a mesma estava abalada e com retardo na fala; (...) que hoje a autora 

não está mais verbalizando assim, pois houve evolução por meio das 

sessões que fizeram; que a autora tinha um trauma grande em razão da 

situação; (...) que pelo tratamento a declarante cobrou um “valor social” 

por conta da situação financeira da família; (...) que houve uma 

interrupção do tratamento uma vez que a família não mais teve condições 

financeiras de prosseguir; (...)” Edilson Santana Alves, 2° Sargento do 

Exército, declarou o quanto segue: “que o declarante é auxiliar de saúde; 

que ficou sabendo do acidente por meio de telefone; que o declarante 

participou do tratamento da autora após a saída dela no hospital; que o 

declarante ia até a residência da autora para fazer curativos; (...) que aos 

poucos foi melhorando as dores; que mesmo assim até hoje a autora 

relata que sente dores; que o declarante foi à casa da autora por 

aproximadamente 60 dias após a saída dela do hospital; que a mãe da 

autora relata que a autora ainda sente dores ao caminhar; (...)” (audiência 

de justificação). Passo a analisar a questão. Quanto a tutela de evidência, 

será necessário aguardar a formação do contraditório com a 

apresentação da contestação pelos requeridos. É que a parte autora 

fundamenta sua pretensão nos termos do art. 311, inciso II do Código de 

Processo Civil que assim dispõe: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: (...) IV - a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável.” E nos termos do parágrafo único: “Nas hipóteses dos incisos II 

e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Ou seja, o fundamento invocado 

pela parte autora (inciso IV) pressupõe a formação do contraditório. Sobre 

isso, convém assinalar os ensinamentos de Daniel Amorim: “Embora o 

dispositivo legal aponte para a concessão de tutela de evidência após a 

contestação do réu, entendo que seu cabimento não se exaure a esse 

momento procedimental. Seguindo o processo e sendo produzida prova de 

outra natureza que não a documental, caso a parte adversa não consiga 

produzir prova que gere dúvida razoável, o juiz deverá conceder a tutela 

de evidência.” (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 

Editora Juspodivm:2016. Página. 511). Assim sendo, em relação ao pedido 

de tutela de evidência, fica postergada sua análise para o momento 

posterior à formação do contraditório. Passo então a analisar o pedido de 

tutela cautelar requerida em caráter antecedente, conforme assim 

mencionou a parte, amparando-se nos termos do art. 305 do Código de 

Processo Civil. O mencionado dispositivo assim menciona: “Art. 305. A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Ocorre que logo se vê que a pretensão da 

autora não se trata de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 

uma vez que na verdade está posta em conjunto com a ação ordinária. 

Nem se diga também que se trata de tutela cautelar, pois a pretensão 

(recebimento de pensão mensal) não possui natureza preparatória, mas 

na verdade satisfativa, pelo que na verdade a pretensão da autora deve 

ser vista como pedido de tutela antecipada, requerida incidentalmente 

conforme preconiza o art. 295 do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

estando o pedido de urgência demandado em conjunto com a ação 

ordinária, necessário se faz analisa-lo apenas e tão somente sob o 

enfoque dos requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

sem a instrumentalidade dos arts. 303 ou 305 também do CPC. In verbis: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” (g.n.). E nesse sentido, o entendimento do 

Juízo é no sentido de que a probabilidade do direito é patente/notório. Ora, 

pelos vídeos que acompanham o anexo da inicial, observa-se que o 

veículo conduzido pela Requerida Julia Memória, no qual também estava a 

pessoa de Roger Alessandro, empreendida velocidade demasiadamente 

superior que a motocicleta que estava em sua dianteira na qual a autora 

era transportada. Pelo vídeo também é possível visualizar o impacto do 

carro sobre a motocicleta! A condução do veículo pela Requerida Júlia é 

indicada pelo Boletim de Ocorrência (id. 29297567 - Pág. 3) no qual 

também é relatado que a mesma estaria em visível estado de embriaguez. 

A mesma constatação extrai-se da cópia da denúncia ofertada contra os 

requeridos Júlia e Roger, sendo individualizadas as seguintes condutas 

para cada um dos requeridos: Roger: “Segundo confessado pelo próprio 

denunciado, ele, por ter ingerido muito mais bebida alcoólica do que JÚLIA, 

entregou a ela o seu veículo para que ela dirigisse por ele. A embriaguez 

de JÚLIA foi constatada pelo Termo de Constatação de Embriaguez de fls. 

05.” Júlia: “JÚLIA DOS SANTOS MEMORIA, embriagada e de forma 

imprudente, em alta velocidade, atingiu a traseira de uma motocicleta 

pilotada pelo mototaxista Tiago Penha Lara e tendo como passageira 

Larissa Victória Leite Ferreira.” A denúncia deu causa à ação penal que 

está em curso sob o n. 1344-54.2019.811.0006 (código: 246367) na 

terceira vara criminal deste foro e sua cópia consta no id. 29297128. Já 

contra o terceiro requerido EXPEDITO MAURICIO PEREIRA pesa-lhe até o 

momento o fato de ser proprietário do veículo ocupados pelos demais 

requeridos que teria sido o causador do acidente que lesionou a autora. A 

prova da propriedade do veículo envolvido no acidente pode ser atestada 

por meio do espelho do prontuário do veículo juntado no id. 29297136 - 

Pág. 1, sendo o mesmo veículo envolvido no acidente conforme relatado 

na denúncia (id. 29297128 - Pág. 2). No sentido da responsabilidade do 

proprietário do veículo há substrato jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. 

DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 

7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o 

fundamento da decisão agravada. 2. O proprietário responde objetiva e 

solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel 

envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo 

perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a 

terceiros. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar 

matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (AgInt no AREsp 1215023/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 

(g.n.). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Em 

acidente com automóvel, o proprietário do veículo responde solidária e 

objetivamente pelos danos causados por terceiro condutor. Precedentes. 

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o nexo causal entre o 

acidente provocado e as lesões estéticas da vítima encontra óbice na 

Súmula 7/STJ, dada a necessidade de reexaminar os elementos de provas 

dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 

359.704/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

21.11.2017, DJe 27.11.2017). (g.n.) AGRAVO INTERNO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) 

DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Em 

acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e 

solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco 

importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez 
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que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a 

responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a 

responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente 

responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus 

semelhantes. (REsp 577.902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade 

solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos 

termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente 

firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno 

não provido. (AgInt no REsp 1.256.697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16.5.2017, DJe 19.5.2017). 

(g.n.). Com efeito, tenho como suficiente a prova documental até então 

produzida para que indicar a probabilidade do direito invocado pela parte 

autora, uma vez que os requeridos Julia e Roger são réus em ação penal 

pela prática de condutas ilícitas que resultaram no acidente que culminou 

lesões na autora. Já quanto ao requerido Expedido, há jurisprudência 

pacífica no STJ no sentido de que o proprietário do veículo responde 

solidária e objetivamente pelos danos causados à terceiros por meio de 

seu veículo independente de quem estava conduzindo o automóvel. Não 

obstante, convém também fazer destaque ao outro requisito essencial ao 

deferimento da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Neste caso, penso que há perigo de dano caso 

a autora seja submetida à espera da solução do mérito. Conforme relatado 

pela Psicóloga ouvida na audiência de justificação, ainda é necessário que 

a autora permaneça em acompanhamento psicológico, mas que a família 

está passando por dificuldades financeiras para suportar os custos. A 

genitora relatou que a filha ainda precisa fazer tratamentos, alguns deles 

em Cuiabá – o que demanda gastos. Conforme relatado na inicial, a 

pretendida pensão serviria para subsidiar os gastos com o tratamento da 

autora, postulando que a mesma seja mantida enquanto for necessário o 

tratamento da autora. Nesse sentido, chamo a atenção para o relatório 

médico juntado no id. 29297131 - Pág. 1 onde é apontado que a autora 

necessita de acompanhamento com “Neurocirurgia, Neurologia, 

Oftalmologia, Fisioterapia e Psicologia”. Ademais as próprias imagens da 

autora juntadas no id. 29297132 - Pág. 1 e ss., 29300098 - Pág. 1 e ss. 

e29300113 - Pág. 1 e ss., nos passa uma dimensão da gravidade das 

lesões e a presunção da necessidade de acompanhamento/tratamento, 

corroborando o que já mencionou o destacado relatório médico. Com base 

nisto, reputo presentes todos os requisitos necessários ao deferimento da 

tutela de urgência (art. 300/CPC), sendo, portanto, necessário deferir à 

autora que seja imposto aos requeridos solidariamente, a obrigação de 

pagar-lhe pensão mensal. Nesse sentido, considerando as informações 

repassadas pela genitora em depoimento prestado na audiência de 

justificação; considerando ainda a informação contida em relatório médico 

onde se reporta a necessidade da autora ser submetida a 

tratamento/acompanhamento em diversas áreas da saúde, reputo como 

razoável e proporcional a sua pretensão de que a pensão seja no importe 

mensal de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Acaso a parte ré 

apresente contra-prova razoável a infirmar o valor acima arbitrado, a 

pensão poderá ser revista; assim como também poderá motivar a revisão 

da pensão caso a parte autora no curso dos autos comprove 

concretamente que o aludido valor tornou-se insuficiente. É como decido! 

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA postulada na inicial, a fim de que: - 

SEJAM OS REQUERIDOS OBRIGADOS SOLIDARIAMENTE ao pagamento 

de pensão mensal na ordem de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

em favor da requerente LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA, sendo que a 

primeira parcela deverá ser paga no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

partir da intimação de cada requerido, ressaltando que a obrigação aqui 

imposta é solidária, devendo ser exigida mensalmente sempre na mesmo 

dia do calendário que corresponder ao dia marco do termo inicial. Como 

não houveram Advogados regularmente constituídos pela parte ré a 

intimação dos requeridos deverá ser pessoal, anotando-se ainda que o 

prazo para a defesa fluirá a partir desta intimação com as advertências do 

art. 344 do Código de Processo Civil, conforme anotado no despacho 

inicial. Em sendo apresentada(s) a(s) contestação(ões), intime-se a parte 

autora para a impugnação na forma do art. 350/351 todos do Código de 

Processo Civil. Paralelo ao procedimento em curso solicite ao CEJUSC a 

designação de audiência para tentativa de auto composição entre as 

partes (art. 139, V do CPC). De qualquer modo, em sendo esgotada a fase 

postulatória com a apresentação da impugnação à contestação, retorne 

concluso, para a análise do pedido de tutela de evidência, bem como para 

sanear o feito. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT., 16 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000864-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR MARINHO GARCIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 1000864-25.2020.8.11.0006 REQUERENTE: AYMORE Advogado 

do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT12880-O REQUERIDO: 

JOAO VICTOR MARINHO GARCIA SILVA Vistos etc. HOMOLOGO o pedido 

de desistência para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO na forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. P. R. 

I. Custas já recolhidas. Cáceres/MT., 16 de Março de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6686 Nr: 388-73.1998.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO LOPES FILHO, RUBENS DONIZETE ALVES 

DE OLIVEIRA, HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA 

DE CÁCERES-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721, SILMARA 

PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Exequentes, via 

DJE/MT, para, no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca dos cálculos da 

contadora judicial às fls. 622/632.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136331 Nr: 5516-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOURIVAL MALHADO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DE CONCURSOS E VESTIBULARES 

DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO - FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MONTEIRO DA COSTA 

- OAB:8363/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Impetrante, via 

DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca das petições 

da UNEMAT e da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (fls. 

1348/1369).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171877 Nr: 7677-95.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164/MT, RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ALVASIR 

FERREIRA DE ALENCAR e, em consequência, EXTINGUIR o presente feito 

com resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, para: I) 

RECONHECER a prática de atos de improbidade administrativa pelo réu em 

razão de sua conduta incidir no artigo 11, e 10, XI, da Lei 8.429/92, 

SUJEITANDO-O, com fundamento no artigo 12, inciso III, da LIA, às 

seguintes penas: 1) ressarcimento ao erário a ser apurado em sede de 

liquidação de sentença; 2) perda da função pública; 3) suspensão dos 

direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; b)Custas e despesas 

processuais pelo vencido. Sem honorários na forma da lei;c)Após o 

trânsito em julgado, comunique-se a Receita Federal e Justiça Eleitoral dos 

termos desta decisão, bem como tornem os autos conclusos para 

anotação correspondente no Cadastro Nacional de condenados por 

improbidade administrativa (CNJ);d)Proceda-se à separação destes autos 

do processo de código 225621, vez que desnecessário o apensamento e 

inviável à celeridade processual;e)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101331 Nr: 6427-66.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE LIMA SEVERINO, MARCILENE DE 

LIMA, ZONA FRANCA ROUPAS FEITAS LTDA, CELIO APARECIDO 

SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL SANTOS MARTINEZ 

- OAB:

 Vistos, etc. Cuida-se de petição inominada apresentada por MARCILENE 

DE LIMA nas fls. 132/137, pugnando pela declaração da impenhorabilidade 

do veículo de sua propriedade constrito por meio do sistema RENAJUD, 

aduzindo, para tanto, que o veículo é o seu único e indispensável meio de 

locomoção para realização de exames e consultas médicas periódicas a 

que deve se submeter. (...) Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) NÃO CONHECER da petição retro, pelas razões já 

expostas; b) INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requeira o que entender de direito; c) Após, conclusos para 

deliberaçs; d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004260-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA PINTO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001309-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000330-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. A. D. N. M. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004346-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE MATOS SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 
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PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005028-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFSON ROGERIO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista o pagamento da dívida inscrita na 

CDA 15615/2018 e a novação e parcelamento da dívida inscrita na CDA 

15614/2018. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. A satisfação parcial ou integral da obrigação pelo 

devedor, conduz à extinção do feito com resolução de mérito referente à 

parcela satisfeita. Assim, o feito deverá ser parcialmente extinto com 

resolução de mérito, no tocante à CDA 15615/2018, forte no art. 924, II, 

CPC. Outrossim, compulsando os autos, verifico que as partes celebraram 

acordo de parcelamento com novação de dívida referente à CDA 

15614/2018, o que enseja a extinção do feito. Nessa toada: TRIBUTÁRIO E 

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL 

– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu 

em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa 

causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito 

executivo.2. "Nos termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é 

causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização 

da inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO PARCIALMENTE COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 924, II, CPC, referente à CDA 

15615/2018, e PARCIALMENTE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, IV, do CPC, referente à CDA 15614/2018; b) Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007187-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZA DE MIRANDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT, na qual o exequente juntou aos autos pedido de extinção 

do feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. É perfeitamente cabível ao exequente a desistência parcial ou 

integral da execução, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; b) 

Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003787-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA FONSECA DE MENESES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005293-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA OSINAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 
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(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pela executada; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONA MARI RESTAURANTE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001032-27.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DONA MARI 

RESTAURANTE LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOICE 

PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA, CLEITON TUBINO SILVA, TANIELLY 

PASTICK ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 15 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001037-49.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ATAIDE DE 

CAMPOS MALHEIROS FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA, KYMBERLI LUAINE LUZ POLO 

PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

30/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 16 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA MARISLA RODRIGUES DA PAZ OAB - 031.314.521-02 

(REPRESENTANTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS (INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006529-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CRISTINA DE ALMEIDA BELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010767-38.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO BARBOSA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO, O EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

FORNEÇA ENDEREÇO DA REQUERIDA PARA PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. DESPACHO DE ID:29976287.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVE RECUPERACAO E COBRANCA DE ATIVOS LTDA - ME 
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(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO PEREIRA FARO OAB - RJ178337 (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVE RECUPERACAO E COBRANCA DE ATIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO PEREIRA FARO OAB - RJ178337 (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVE RECUPERACAO E COBRANCA DE ATIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO PEREIRA FARO OAB - RJ178337 (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006611-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANITYELLE KATRINI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007464-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007071-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007071-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PORFIRIO DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/04/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTANA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTANA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011494-31.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS VERNUCCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS COUTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005176-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANIO GENESIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: intimar a parte ex adversa para se manifestar sobre o 

cumprimento voluntário do decisum e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-15.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PRADO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 28/04/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007425-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA COSTA SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007425-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA COSTA SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007052-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA AMARAL DOS SANTOS BRITO (EXECUTADO)

 

INTIMO, O EXEQUENTE, PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTE SOBRE O BACENJUD POSITIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004445-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

EDINELITON BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

ELIANE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004445-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

EDINELITON BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

ELIANE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, QUERENDO MANIFESTAR 

NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, QUERENDO MANIFESTAR 

NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007020-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO, o patrono do Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

colacione nos autos cópia do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI CASTRILLON LARA VEGGI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001045-26.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CRISTIANI 

CASTRILLON LARA VEGGI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 16 de março de 2020 (Assinado 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012073-81.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIARA MELO LOUBAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012073-81.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: JACIARA MELO LOUBAK Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante requereu a expedição de certidão de crédito e após a extinção 

do processo. É o necessário. O artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, prescreve 

que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do 

artigo 53 § 4º da Lei 9.099/95, observando ainda que a extinção do 

processo independe de prévia intimação pessoal da parte (artigo 51, 1º da 

Lei dos Juizados Especiais). Homologo o valor de R$ 2.155,99 (dois mil 

cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Expeça-se 

certidão crédito em nome da parte credora nestes autos conforme já 

requerido, como título para que a mesma possa tomar as providências 

extrajudiciais que entender cabíveis, tais como levar o título a protesto, 

ficando, neste caso, responsável pela baixa na restrição caso venha a 

receber o valor devido. Intimem-se. Após, remetam-se os autos 

imediatamente ao arquivo dando-se as baixas necessárias. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011479-67.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGOSTINHO MONACO FONTES (REQUERIDO)

BANCO DA AMAZONIA (REQUERIDO)

PADARIA SANTA CEIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011479-67.2011.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS REQUERIDO: JOSE AGOSTINHO MONACO FONTES, PADARIA 

SANTA CEIA, BANCO DA AMAZONIA Vistos. Devidamente intimado para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado. Assim, declaro extinto este feito, nos 

termos do artigo 485, III do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. 

CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004299-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOIANNY AMANDA DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004299-12.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: LOIANNY AMANDA DOS 

SANTOS RODRIGUES EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Verifica-se que 

houve o pagamento espontâneo do débito pelo Executado, bem como que 

houve concordância por parte da Exequente em relação ao valor. Nesse 

passo, diante da satisfação integral dos valores, a extinção medida que se 

impõe, conforme previsão legal inserta no art. 924 do Código de Processo 

Civil, vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Desse 

modo, expeça-se alvará para levantamento integral do valor vinculado ao 

presente feito em favor da Exequente, devendo ser observado os dados 

bancários já informados nos autos pelo seu patrono. Precluso o prazo 

recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007059-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA JAILDE GRACILIANA SANTOS DANELICHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007059-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LINDA JAILDE GRACILIANA 

SANTOS DANELICHEN REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Verifica-se que houve o pagamento espontâneo do débito pelo Executado, 

bem como que houve concordância por parte da Exequente em relação ao 

valor. Nesse passo, diante da satisfação integral dos valores, a extinção 

medida que se impõe, conforme previsão legal inserta no art. 924 do 

Código de Processo Civil, vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; (...) 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Desse modo, expeça-se alvará para levantamento integral 

do valor vinculado ao presente feito em favor da Exequente, devendo ser 

observado os dados bancários já informados nos autos pelo seu patrono. 

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002932-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA MATIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002932-50.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE DA SILVA MATIAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011913-56.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011913-56.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: MAURICIO FERNANDES NETO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Infere-se dos autos que o débito foi devidamente quitado. Proceda-se ao 
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necessário para o levantamento dos valores depositados. Assim, diante 

da quitação do débito, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010640-42.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE EGIDIA DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT10031-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010640-42.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: EVANETE EGIDIA DA SILVA 

SOUSA EXECUTADO: ODONTO MEDICA LTDA - ME Vistos. Devidamente 

intimado para manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo fixado. Assim, declaro extinto este 

feito, nos termos do artigo 485, III do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada eletronicamente. 

Intimem-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011834-77.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA EDNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA MARIA DE MORAES GARCIA OAB - SP85277-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011834-77.2011.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIANA EDNA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, devidamente intimado, a 

informar o interesse da certidão de crédito, quedou-se inerte há mais de 1 

(um) ano, impondo-se a extinção do processo, que não pode eternizar-se 

no tempo por omissão do Reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 

485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CÁCERES, 14 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012141-31.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON SEVERIANO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT4823/B (ADVOGADO(A))

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

THAYNA PEREIRA BASTOS OAB - MT0015774A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012141-31.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: EDMILSON SEVERIANO DA 

CRUZ EXECUTADO: NELSON CATARINO DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, 

devidamente intimado, a se manifestar quanto a resposta do ofício do 2º 

BFron, no entanto, quedou-se inerte, impondo-se a extinção do processo, 

que não pode eternizar-se no tempo por omissão do Reclamante. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CÁCERES, 14 de 

março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010628-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT DA SILVA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010628-28.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: HERBERT DA SILVA REZENDE 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Em razão da manifestação do 

requerente dos valores levantados indevidamente por seu patrono, 

intime-se o executado para manifestar quanto as medidas a serem 

tomadas, no prazo de 10 dias. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 14 

de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011935-17.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CAMPOS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011935-17.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: DANIEL VASCONCELOS 

EXECUTADO: FLAVIA CAMPOS BEZERRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, 

devidamente intimado, a se manifestar quanto a resposta do bloqueio, no 

entanto, quedou-se inerte, impondo-se a extinção do processo, que não 

pode eternizar-se no tempo por omissão do Reclamante. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CÁCERES, 14 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010295-76.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010295-76.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. O exequente, devidamente intimado a 

manifestar referente a restituição de preparo, quedou-se inerte. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011866-82.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011866-82.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: MANOEL PEREIRA DAS NEVES 

EXECUTADO: BANCO FINASA Vistos. O exequente, devidamente intimado 

a manifestar quanto o descumprimento da liminar há mais de 01 ano, no 

entanto, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011753-31.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ OAB - MT0009380A 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS OAB - MT0011301A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011753-31.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: OTANIEL DIONISIO DOS 

SANTOS EXECUTADO: RAFAEL NEVES DOS SANTOS VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

A parte autora manifestou requerendo a extinção do feito, visto que não 

conseguiu localizar o endereço do executado. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Sentença publicada 

eletronicamente. Cumpra-se. Ao arquivo. CÁCERES, 14 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003165-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA GUIA DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA DA GUIA DE SOUZA 

RODRIGUES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Compulsando os autos verifica-se que a 

parte reclamante formulou pedido de desistência da ação no evento id 

9472804, alegando a necessidade de perícia. Entretanto, o reclamado já 

havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação, no evento id. 

8252289, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora 

cobrado. Primeiramente, importante ressaltar que o Enunciado 90 do 

FONAJE, recentemente alterado, realmente prevê a possibilidade de 

desistência da ação sem anuência do réu já citado, porém, faz ressalva 

expressa para os casos de “indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária”: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária"; grifei Com efeito, o 

art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum”. É de conhecimento comum, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, uma vez que são interpostas milhares de demandas sem o 

cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Há de haver uma mudança 

cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções e deveria ser a última, 

fato que ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e engessa a 

prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e de menos 

uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a máquina 

judiciária, a mera desistência nos moldes do sustentado não faz soçobrar 

a demanda. O Judiciário também deve ter a sua função pedagógica. Não 

se trata de mera desistência comum oriunda de fatores diversos, mas de 

uma desistência "qualificada", consoante já se mencionou. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 
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Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte reclamante e passo a apreciar a lide. 

MÉRITO: Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, há 

elementos nos autos, tais como contrato, assinado pela reclamante, com 

cópia de documentos pessoais que indicam que houve a contratação dos 

serviços, demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados, dispensa aludido 

recurso. Em nenhum momento ficou demonstrada abusividade no proceder 

da reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003592-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003592-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON ARRUDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por EDSON ARRUDA DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

reclamante formulou pedido de desistência da ação no evento id 8331799, 

alegando a necessidade de perícia. Entretanto, o reclamado já havia sido 

citado, bem como, apresentado sua contestação, no evento id. 8264749, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Primeiramente, importante ressaltar que o Enunciado 90 do FONAJE, 

recentemente alterado, realmente prevê a possibilidade de desistência da 

ação sem anuência do réu já citado, porém, faz ressalva expressa para 

os casos de “indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”: "A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária"; grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum, principalmente dos 

Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, uma vez que são interpostas milhares de demandas sem o 

cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Há de haver uma mudança 

cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções e deveria ser a última, 

fato que ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e engessa a 

prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e de menos 

uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a máquina 

judiciária, a mera desistência nos moldes do sustentado não faz soçobrar 

a demanda. O Judiciário também deve ter a sua função pedagógica. Não 

se trata de mera desistência comum oriunda de fatores diversos, mas de 

uma desistência "qualificada", consoante já se mencionou. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 
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incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte reclamante e passo a apreciar a lide. 

MÉRITO: Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, há 

elementos nos autos, tais como contrato, assinado pela reclamante, com 

cópia de documentos pessoais que indicam que houve a contratação dos 

serviços, demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados, dispensa aludido 

recurso. Em nenhum momento ficou demonstrada abusividade no proceder 

da reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Tendo a parte 

reclamada demonstrado a legitimidade do débito, faz parcial jus ao pedido 

contraposto, formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 313,00 (trezentos e 

treze reais), valor discutido na presente ação, pois não há como certificar 

acerca dos demais cálculos e documentos que majoram o pedido 

contraposto, podendo ser requeridos em ação própria. Ante o exposto, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil JULGO: a) IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial; b) 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido contraposto, para CONDENAR a 

parte autora ao pagamento de R$ 313,00 (trezentos e treze reais), valor 

discutido na presente ação, a favor da reclamada, valor esse acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença e 

corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do vencimento. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003677-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003677-64.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CICERO RAIMUNDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CICERO RAIMUNDO DA SILVA em desfavor 

de BANCO ITAUCARD S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação no evento id 8733681, alegando a necessidade de 

perícia. Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem como, 

apresentado sua contestação, no evento id. 8682671, inclusive juntando 

diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as 

partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Primeiramente, 

importante ressaltar que o Enunciado 90 do FONAJE, recentemente 

alterado, realmente prevê a possibilidade de desistência da ação sem 

anuência do réu já citado, porém, faz ressalva expressa para os casos de 

“indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”: "A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária"; grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, 

determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do 

bem comum”. É de conhecimento comum, principalmente dos Nobres 
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Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a 

identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias 

uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e 

negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar 

os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, uma vez 

que são interpostas milhares de demandas sem o cuidado de se verificar 

se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Há de haver uma mudança cultural, pois o 

Judiciário é a primeira das soluções e deveria ser a última, fato que 

ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e engessa a prestação 

jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e de menos uma cultura 

da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a máquina judiciária, a 

mera desistência nos moldes do sustentado não faz soçobrar a demanda. 

O Judiciário também deve ter a sua função pedagógica. Não se trata de 

mera desistência comum oriunda de fatores diversos, mas de uma 

desistência "qualificada", consoante já se mencionou. Entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a 

rejeição do pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para 

o réu. Tutela jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa 

daquela pretendida originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o 

proferimento de sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido 

do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que 

impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no 

proferimento de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, 

inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo 

fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito 

Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo 

nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. 

NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte reclamante e passo a apreciar a lide. 

MÉRITO: Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, há 

elementos nos autos, tais como contrato, assinado pela reclamante, com 

cópia de documentos pessoais, faturas, que indicam que houve a 

contratação dos serviços, demonstram a legitimidade da cobrança e 

indicam a existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. Importante ressaltar que é 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, uma vez que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados, 

dispensa aludido recurso. Em nenhum momento ficou demonstrada 

abusividade no proceder da reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do 

CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA (MOV. 4518958) e 

JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos da inicial. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C. Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEICYANE CAROLINE SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002113-50.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KEICYANE CAROLINE 

SANTOS FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em sua última petição (ID 20948113), a parte demandante 

informa que a parte demandada cumpriu a obrigação, requereu a 

expedição alvará e, consequentemente, a extinção do feito. O 

cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da obrigação e, 

via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, 

do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, 

do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos 

(art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011756-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011756-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIVINO DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em sua última petição (ID 21562305), a parte demandante 

informa que a parte demandada cumpriu a obrigação, requereu a 

expedição alvará e, consequentemente, a extinção do feito. O 

cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da obrigação e, 

via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, 

do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, 

do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos 

(art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004846-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS REGINA SANTOS LEITE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004846-52.2017.8.11.0006. REQUERENTE: THAIS REGINA SANTOS LEITE 

MORAES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da 

causa a inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção 

do processo, se a parte, intimada não suprir a falta no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o reclamante foi 

intimado ( ID 18499809 – 21/03/2019), para se manifestar no feito, em 48h, 

e tendo permanecido inerte, até 24/03/2019, declaro a extinção do feito 

por abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, 

declaro a extinção do feito por abandono. Deixo de condenar as partes no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010917-53.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

VERA LUCIA DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010917-53.2014.8.11.0006. REQUERENTE: VERA LUCIA DA SILVA 

CAMILO, ANA APARECIDA ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta 

por VERA LUCIA DA SILVA CAMILO E OUTRA (01) em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Em sua petição inicial sustentam que são pensionistas de 

servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Contudo, durante o 

período laboral não receberam recomposição da diferença resultante da 

conversão do cruzeiro real para URV aos servidores públicos, ocorrida no 

ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução 

salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteiam o recebimento desta diferença. 

Ocorre que o Diário Judicial do Estado de Mato Grosso, fez circular na 

edição do dia 13/09/2019, a Súmula 10, da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe que os servidores do Poder Executivo 

estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de 

valores da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15 de setembro de 1994. 

Diante do exposto, forte no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE, o pedido inicial, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003693-18.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VILMA ANTONIO PINTO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 
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sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em sua última petição (ID 20628124), a parte demandada 

informa que cumpriu a obrigação e requer a extinção do feito. O 

cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da obrigação e, 

via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, 

do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, 

do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos 

(art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO LUIZ DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002115-20.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILDO LUIZ DE PINHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em sua última petição (ID 21915876), a 

parte demandante informa que a parte demandada cumpriu a obrigação, 

requereu a expedição alvará e, consequentemente, a extinção do feito. O 

cumprimento da sentença é forma ordinária de extinção da obrigação e, 

via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, 

do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita; Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO, nos termos do art. 924, II, 

do CPC, fazendo-o por sentença, para que surta seus jurídicos efeitos 

(art. 925 do CPC). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 258545 Nr: 9948-04.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 321 do Estatuto Adjetivo Penal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA DE VALDIR RODRIGUES DA COSTA, brasileiro, natural de 

Jaguapitã/PR, nascido em 16/7/1959, CPF 366.867.519-87, filho de João 

Rodrigues da Costa e Magnólia Viana da Costa.SIRVA A PRESENTE 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Por fim, abra-se vista a Defesas dos réus, para 

apresentação dos memoriais finais, de forma escrita, no prazo 

legal.Ciência ao Ministério Público e a Defesa do réu.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248633 Nr: 3094-91.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELIA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3094-91.2019.811.0006 – Id. 248633

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ROSELIA DE ALMEIDA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Roselia de Almeida Silva, Cpf: 99150905287, 

Rg: 1706180-6 SSP MT Filiação: Benedito Gonçalino de Almeida Silva e 

Sebastiana de Almeida Silva, data de nascimento: 23/09/1985, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), doméstica, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no 

dia 30 de outubro de 2018, (...) a denunciada Rosélia de Almeida Silva, 

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a 

integridade corporal e a saúde de sua então sogra, ora vítima, a idosa Inês 

das Neves Silva Leite, causando a lesão corporal (...). Diante do exposto, 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia 

ROSÉLIA DE ALMEIDA SILVA como incurso no artigo 129, § 9º, c/c artigo 

61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal, aplicando-se as 

disposições da Lei nº 11.340/2006. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a intimação via editalícia da acusada Roselia de Almeida Silva 

nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, para que apresente 

resposta à acusação por intermédio de sua defesa. Transcorrido “in albis” 

o prazo do edital, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu. Ás providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

16 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215097 Nr: 3102-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOAQUIM ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ISTO POSTO, declaro a extinção da punibilidade do indiciado João Joaquim 

Alves, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, e artigo 61, do Código de Processo Penal. 

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 
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anotações de estilo, arquivando-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 256875 Nr: 8905-32.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON NERIS MORENO JUNIOR, UESLEN 

ANDRADE BONFIN, ANDERSON DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:"MT", JOÃO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:26235

 Autos n° 8905-32.2019.811.0006 – Cód. 256875

Vistos.

Ante a certidão de fls. 111, o então defensor constituído do acusado 

UESLEN ANDRADE BONFIN foi intimado para que apresentasse defesa 

prévia, no entanto, até o presente momento não se manifestou.

Determino que se intime o denunciado para constituir novo advogado no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua condições, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde já nomeio o NPJ da UNEMAT, devendo o 

reeducando, comparecer junto ao referido núcleo para entrevista.

Após, em não havendo apresentação das razões recursais, à Defensoria 

Pública.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192486 Nr: 9861-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLANA CAMPOS SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 9861-87.2015.811.0006 – Cód. 192486

Vistos.

Ante o contido na certidão retro, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211161 Nr: 244-35.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONUAR SANTANA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, KATTLEEN KÁRITAS OLIVEIRA 

BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos n° 244-35.2017.811.0006 – Cód. 211161

Vistos.

Proceda o Sr. Gestor buscas junto aos órgãos conveniados ao E. TJMT 

com o fim de localização de novo endereço do réu Onuar Santana de 

Araújo.

Com as informações, intime-se o réu nos termos do despacho de fls. 276.

Não sendo localizado novo endereço intime-se o réu por meio de edital.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205712 Nr: 7076-21.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR MÁRCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 7076-21.2016.811.0006 – Cód. 205712

Vistos.

O acusado foi citado por edital e não se manifestou, nem constituiu 

advogado, sendo que foram procedidas buscas junto aos órgãos 

conveniados ao E. TJMT para averiguar o endereço deste.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o processo e também 

suspenso o curso do prazo prescricional.

Em atenção a Súmula 415, do STJ, bem como ao Provimento nº 49/2014 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, determino ao Sr. 

gestor que agende junto ao sistema Apolo, o prazo da prescrição punitiva, 

devendo ser elaborado cálculo de prescricional, bem como proceda o Sr. 

Gestor as anotações junto ao Sistema Apolo, e faça os autos conclusos 

em caso do decurso do mesmo, ou em sendo encontrado o réu.

Confeccione-se o cálculo da data provável da prescrição, pelo site do 

CNJ.

Em seguida, ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 259651 Nr: 525-83.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARD SANTOS SILVA, LETICIA ANDREZZA 

DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Autos n° 525-83.2020.811.0006 – Cód. 259651

Vistos.

Analisando os autos verifico que os acusados não apresentaram 

preliminares em suas respostas à acusação, reservando-se no direito de 

se manifestar sobre o mérito da ação penal no decorrer da instrução, bem 

como, apenas nas alegações finais.

Assim, estando nos termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente 

denúncia em relação aos acusados Giliard Santos Silva e Letícia 

Andrezza da Silva Alves.

Designo o dia 07/07/2020, às 15h40min, para a realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva das 

testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório dos acusados.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intimem-se os acusados para comparecerem à audiência designada 

acompanhados das respectivas defesas.

Notifique-se o M. P e intimem-se as defesas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 258359 Nr: 9814-74.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BARBOSA COLUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão ilegal formulado 

pela Defensoria Pública em favor de Diego Barbosa Coluna.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se com urgência, 

requisitando a testemunha Dirlei Correia Medeiros Às providências.Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o 

presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o 

digitei e subscrevi.JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. 

COLUCCI Juiz de Direito Promotor de JustiçaPAULO JOSÉ MARTINS 

GRAMADefensor PúblicoDiego Barbosa ColunaDenunciado
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Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001178-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELLA KARINY PIRES CALIXTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar as contestações 

apresentadas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-58.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UALISSE LEAL - ME (EXECUTADO)

UALISSE LEAL (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação da Parte autora na pessoa de seu Patrono, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001321-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

JORGE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

Municipio de Alto Paraguai (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001321-65.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JORGE 

DE ALMEIDA AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REU: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI, MUNICIPIO DE ALTO 

PARAGUAI Vistos etc. Vistas ao Ministério Público acerca do petitório e 

documentos de IDs 30248761, 30248764 e 30248766. Às providências. 

Diamantino/MT, 16 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001093-22.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA VIEIRA DA SILVA CAMPOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROSA PINHO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001093-22.2019.8.11.0005. 

INVENTARIANTE: MARISTELA VIEIRA DA SILVA CAMPOS INVENTARIADO: 

PEDROSA PINHO DA SILVA Vistos etc. Extrai-se dos autos que a 

inventariante, requer a expedição de alvará para levantamento de valores 

no importe de R$ 12.020,46 (doze mil vinte reais e quarenta e seis 

centavos), sendo a quantia de R$ 5.732,57, para custas do inventário e o 

montante de R$ 6.287,89, para pagamento de 50% de honorários 

advocatícios. Consta, ainda, anuência dos herdeiros, nos IDs. 29100246 e 

29199698. Assim, inexiste obstáculo para o seu deferimento. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores, observando os 

dados bancários no ID 27398085. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 16 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de DireitoVistos etc. Extrai-se dos autos que a 

inventariante, requer a expedição de alvará para levantamento de valores 

no importe de R$ 12.020,46 (doze mil vinte reais e quarenta e seis 

centavos), sendo a quantia de R$ 5.732,57, para custas do inventário e o 

montante de R$ 6.287,89, para pagamento de 50% de honorários 

advocatícios. Consta, ainda, anuência dos herdeiros, nos IDs. 29100246 e 

29199698. Assim, inexiste obstáculo para o seu deferimento. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores, observando os 

dados bancários no ID 27398085. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 16 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001714-19.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILO MOREIRA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSLY DA SILVA FERREIRA NETO OAB - ES13449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Intimo o patrono do Autor para em 5 dias manifestar nos autos acerca da 

Certidão - ID. 30361029

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000215-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MANTELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFIGENIA PEDRO MANTELI (REU)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (REU)

MEIRY DALVA MANTELI TORRES DIAS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000215-34.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCOS MANTELLI REU: ALCIDES MANTELLI JUNIOR, 

EFIGENIA PEDRO MANTELI INVENTARIANTE: MEIRY DALVA MANTELI 

TORRES DIAS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, 

verifico que a parte demandada apresentou reconvenção, contudo, não 

deu valor a causa, conforme preconiza o art. 292, do CPC/2015, bem 

como ela não foi recebida pelo Juízo. Verifico, também, a existência de 

preliminares. Constato, ainda, que as partes não foram intimadas 

pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, vez que os 

litigantes requereram o depoimento pessoal das partes. Ante o exposto, 

CANCELO a audiência designada para o dia 18 de março de 2020, às 

15:00 horas. Determino que a parte reconvinte emende a inicial, para dar 
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valor a causa, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento, na forma 

do art. 381, parágrafo único do CPC/2015. Sanada a irregularidade, 

RECEBO a RECONVENÇÃO. Em seguida, intime-se o reconvinte para, 

querendo, impugnar a contestação da reconvenção, uma vez que o 

reconvindo já apresentou sua defesa. Após, cumprida as determinações 

acima, voltem-me os autos conclusos para saneamento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELE GUSMAO BISPO OAB - 063.087.741-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

NARYANNE CRISTINA RAMOS SOUZA OAB - MT25949/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da Parte Requerida na pessoa de seu Advogado, para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO 

Designada para o Dia 25 de Maio de 2020 às 13:30 horas, Fórum Comarca 

de Diamantino - MT

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001241-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001241-67.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA IMPETRADO: ILMO 

SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA em face de 

CHEFE DA SEMA/MT – SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 18701920, a parte autora pugna pela desistência do 

feito e por consequência sua extinção. A parte demandada foi intimada 

para manifestar acerca do pedido de desistência, porem, manteve-se 

inerte. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico que a parte demandada foi devidamente intimada para manifestar 

acerca do pedido de desistência, todavia, manteve-se inerte. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Diamantino, 20 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001718-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001718-90.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: JOSE DE SOUZA 

Vistos etc. Defiro parcialmente o despacho de id. 24091144. Intime-se a 

parte executada para juntar aos autos certidão de inteiro teor dos imóveis 

nomeados a penhora. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

10 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002594-11.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1907 Nr: 913-68.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza, Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo a Credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4799 Nr: 231-11.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal- Empresa de Mineração Aripuana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Bedin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT -7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão de fls. 296, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24807 Nr: 2657-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves, Italo Jorge Silveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Lúcia Terezinha Wiggers 

Tortelli, Marilene Maia Mota Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:OAB/MT 21.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Arenápolis/MT, com a finalidade de Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45559 Nr: 2216-87.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9724B
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 Intimo a Credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91605 Nr: 239-21.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT, Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100820 Nr: 1829-96.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Osasco/SP, com a finalidade de citação e demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13455 Nr: 1389-91.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Rodrigues Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Rodrigues Gimenes 

- OAB:7064/MT

 Intimo a parte Autora do desarquivamento dos autos, conforme requerido 

às fls. 529/530 e, querendo, para requerer o que de direito, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25979 Nr: 423-89.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurinda Maranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moema Viana Reginato 

Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593/MT

 Intimo às partes da data, horário e local designados para 1º e 2º Leilão 

(fls.376):

1º LEILÃO para o dia 22 de Abril de 2020, às 13:00 horas;

2º LEILÃO para o dia 22 de Abril de 2020, às 15:00 horas;

LOCAL: Prédio do Fórum da Comarca de Diamantino/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 940-26.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca do Ofício nº 50/20 do RGI, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36244 Nr: 1126-15.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Sbarain Bergamaschi Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA LACERDA CARDOSO - 

OAB:103321, Paulo Cesar Sbaraini Bergamaschi Bertol - 

OAB:31.466/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina de Figueiredo Munari - OAB:203.856 SP, 

Kelly de Souza Santana (Estagiária ) - OAB:8.884-E, Marcos Vinício 

do Nascimento (Estagiário) - OAB:10.606-E, Sélia Borges de Morais 

- OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 Intimo a parte Autora para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 566/568, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41283 Nr: 2026-61.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o Credor para manifestar acerca do Ofício nº 49/20 do RGI, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89106 Nr: 1450-29.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Becker, Clarice Water Beckler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Intimo às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça bem como, 

querendo, manifestarem, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98861 Nr: 1018-39.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niedson Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls. 141, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100975 Nr: 1918-22.2015.811.0005
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gladston Leal de Oliveira, Michel Andre Pinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo a Credora para manifestar acerca da pesquisa BACENJUD 

negativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108793 Nr: 1953-45.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça bem como, 

querendo, manifestarem, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132476 Nr: 3906-73.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari José Ely

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:12.205-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Intimo a parte Autora para apresentar as contra-razões ao Recurso de 

Apelação de fls. 43/46, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86345 Nr: 1929-56.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Gaino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados - 

OAB:2.049/PR

 Intimo o Credor para apresentar dados pessoais e bancários para 

possivel expedição de Alvará Judicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 974-20.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Andre Assis Rosa - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Credora para manifestar acerca da Certidão de fls. 296, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105586 Nr: 670-84.2016.811.0005

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda Agro S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Telhar Agropecuária Ltda. ('O Telhar')

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77.202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:5.882

 Intimo às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça bem como, 

querendo, manifestarem, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3025 Nr: 223-34.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Alves de Brito, Gerson Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, Rogério de 

Campos - OAB:8.967-B

 Intimo o Credor para recolher diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

cumprir o ato deprecado, junto ao Juízo da Comarca de Assis/SP - 1ª Vara 

Cível, autos digital nº 0001191-41.2020.8.26.0047, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27605 Nr: 1615-57.2005.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adiles Mesquita de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Herdeiro, na pessoa da Dra Mayara Maximiano Veneziano, do 

desarquivamento dos autos e para requerer o que de direito, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82356 Nr: 1073-29.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - 

ASABB.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Renato Riediger, Marli Carris 

Riediger, Romélio Riediger, Rovena Zahn Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo às partes para manifestarem quanto o Auto de Penhora e Avaliação 

de fls. 282/298, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108793 Nr: 1953-45.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o Devedor a efetuar o pagamento do saldo remanescente, no valor 

de R$ 1.733.645,85 (hum milhão setecentos e trinta e tres reais mil 

seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), às partes 

do retorno dos autos do Tribunal de Justiça bem como, querendo, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98068 Nr: 642-53.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osanir Ferreira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Teodoro da Silva - 

OAB:26756/O

 Intimo o Requerido para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 498/499, prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27958 Nr: 1852-91.2005.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catucho Agropecuária Ltda, Luiz Amaro D' Almeida, 

Fábio Luiz D' Almeida, Marcelo Wilke, Lori Helena D`Almeida.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo o Banco Requerido para apresentar a Guia de Pagamento e 

Comprovante de Pagamento objetivando a vinculação do valor aos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38471 Nr: 3322-55.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos 

Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, 

Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Intimo os Devedores para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 205/216, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85516 Nr: 915-37.2012.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Maria de Lourdes Ferreira dos 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Intimo a parte Requerida para efetuar o pagamento dos Honorários 

Periciais no valor de R$ 44.980,00 (quarenta e quatro mil novecentos e 

oitenta reais), no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 23965 Nr: 1924-15.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Almeida Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Diante do exposto, ACOLHO a denúncia e, com fulcro no art. 413 do 

Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado FERNANDO DE 

ALMEIDA REIS, qualificado nos autos, como incurso no crime do artigo 

121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Com a preclusão, 

vistas ao MPE e ao Advogado Constituído para os fins do disposto no art. 

422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 dias cada. Após, 

voltem-me imediatamente conclusos.Às providências. Diamantino/MT, 13 

de março de 2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121893 Nr: 4043-89.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Lisandra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Voosa Senhoria na qualidade de advogado do denunciado, para 

apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141953 Nr: 407-13.2020.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Gabriel de Oliveira, Francisco Carlos 

Souza de Luque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassiano Lourenço Sanches 

- OAB:11333

 Impulsiono estes autos para INTIMAÇÃO do advogado do denunciado Luis 

Gabriel de Oliveira, Dr. Cassiano L. Sanches, para que fique ciente da data 

da audiência designada para oitiva da testemunha Elizabete Benedita da 

Silva, qual seja 31 de março de 2020 às 16h00min, para cumprimento do 

ato deprecato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 136852 Nr: 2037-41.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Berger do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina Gomes de 

Jesus - OAB:21.383

 Código n. 136852

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 21 de maio de 

2020, às 15h15min.

Oficie-se o Juízo Deprecante solicitando cópia da resposta à acusação.

Cumpra-se na forma ordenada.
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 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 9 de julho de 2019.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140204 Nr: 3737-52.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Santa Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Nunes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Volpato Hanoff - 

OAB:49.199 /SC

 Código n. 140204

DECISÃO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme determinado.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 07 de maio de 

2020, às 16h30min.

Intime-se o Advogado constituído.

Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da data supradesignada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SARTORI EMERICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000921-17.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JULIANO SARTORI EMERICK 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido 

convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DEL CASTANHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000803-07.2019.8.11.0005. REQUERENTE: VALDIR DEL CASTANHEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido 

convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-38.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELMESSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000303-38.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ELMESSON MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1 - Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY PAULA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001393-18.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DANIELY PAULA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

por seu patrono para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto ao 

comprovante de pagamento juntado pela ré. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-81.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA VIEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001102-81.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LAURA REGINA VIEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Considerando a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-21.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DE PAIVA CANESIN (INTERESSADO)

MOACIR GONCALVES NETO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000427-21.2019.8.11.0005. INTERESSADO: MOACIR GONCALVES NETO, 

BRUNA DE PAIVA CANESIN REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL 

SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. Vistos, etc. 1 - Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001724-34.2017.8.11.0005. REQUERENTE: RENATO DE LIMA BARROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-63.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-78.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-64.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GOMES MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002584-64.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CLAUDIA GOMES 

MODESTO REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Sustenta a autora, que é cliente da requerida desde 05 de abril de 

2016, possuindo a linha telefônica nº (65) 9 9269 7391, sob a qual opera 

plano pós-pago. Narra ainda, que em 28/11/2019 sua linha parou de 

funcionar, sendo que não conseguia nem realizar nem receber ligações. 

Alega que ao procurar a agência da requerida, obteve informações de que 
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seu número de celular havia sido clonado, e encontrava-se em nome de 

Vanderson Galon, contudo a atendente afirmou que o problema seria 

solucionado em 24 horas. Ocorre, porém, que a requerente ficou mais de 

18 dias sem conseguir utilizar sua linha telefônica, em razão do problema 

narrado, que não foi solucionado pela requerida após tentativas 

administrativas, assim, pugnou pela regularização da linha, em sede de 

tutela, e pela condenação da ré ao pagamento de danos morais. Por sua 

vez, a requerida, em defesa, arguiu que se tratava de uma fraude, onde o 

Sr. Vanderson teria apresentado documentos idôneos e necessários, 

pugnando pela transferência de titularidade da linha telefônica, razão pela 

qual a ré realizou a alteração. Narra ainda, que ao constatar que se 

tratava de fraude, a reclamada providenciou a transferência da titularidade 

da linha telefônica para a requerente, alegando que foi tanto vítima quanto 

a parte autora, pugnando pela excludente de ilicitude consistente em culpa 

exclusiva de terceiro, e ao fim, pugnando pela improcedência da demanda. 

Ante a ausência de preliminares, passo à análise meritória. Pois bem. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada 

comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços, incumbência 

que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Diante desse cenário, incumbia a reclamada comprovar a 

prestação dos serviços adequadamente, bem como comprovar a 

legalidade na suspensão dos serviços de telefonia da requerente, ônus 

que não se desincumbiu. Explico. A própria requerida alega que houve a 

transferência de titularidade da linha telefônica por meio de fraude, 

entretanto, não juntou documentos hábeis a configurar a culpa exclusiva 

de terceiro, de maneira a se desvencilhar da obrigação. É certo também, 

que as empresas de telefonia possuem reponsabilidade sobre os dados 

de seus clientes, e in casu, restou evidenciada a negligência da requerida 

ao realizar a transferência da linha sem a devida solicitação de sua titular. 

Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

REJEITADA. FRAUDE EM LINHA TELEFÔNICA. SENTENÇA QUE JULGOU O 

PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 

DANO MORAL DE UM DOS AUTORES FIXADO EM PATAMAR INFERIOR AO 

DEVIDO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CASO. DANO MATERIAL NÃO 

COMPROVADO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de lide envolvendo suposta 

fraude em linha telefônica utilizada pelo autor José Willemann, de 

titularidade da autora Lívya Mara, sua esposa, que teria gerado diversas 

consequências negativas aos requerentes. O juízo a quo, ao sentenciar, 

julgou o pedido procedente em parte para condenar a empresa ré ao 

pagamento de R$ 4.000,00 a cada autor, a título de danos morais. Os 

danos materiais, ao seu turno, foram julgados improcedentes. [...] 3. 

Quanto ao mérito, a transferência indevida da linha telefônica 61 

99989-1176, utilizada pelo autor José Willemann, para terceiros em duas 

situações distintas (30/05/2018 e 05/06/2018) restou amplamente 

demonstrada nos autos, em especial pelos respectivos contratos 

contendo assinaturas falsificadas da autora Lívya Mara (ID 7145020 e 

7145023). 4. Tal fato, por si só, em razão de ter impossibilitado o uso 

regular da linha telefônica pelo autor José Willemann e, portanto, obstado a 

sua comunicação pessoal, social e profissional, já seria apto a gerar 

transtornos que superam o mero aborrecimento. Somado a isso, no 

entanto, o número 61 99989-1176, ativo há aproximadamente 20 anos 

junto ao autor, também teve que ser cancelado em definitivo após a 

segunda fraude, por impossibilidades técnicas atribuídas à empresa ré, 

extinguindo a possibilidade do seu uso por José Willemann, com 

consequente perda de vários contatos do requerente. [...] 7. Constatada a 

falha na prestação do serviço, e considerando a responsabilidade objetiva 

advinda do Código de Defesa do Consumidor - CDC, recai sobre a 

empresa ré o dever de indenizar os autores pelos danos morais 

causados. Resta fixar o valor devido para cada requerente. [...]. (Acórdão 

1160068, 07333266020188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no 

DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, caracterizada a 

falha na prestação do serviço em razão da transferência da titularidade da 

linha telefônica sem autorização da reclamante, faz jus a autora ao pleito 

de indenização por danos morais. Importante consignar também, que se 

não bastasse à transferência de titularidade irregular, a autora ainda ficou 

por mais de 18 dias sem comunicação, isto é, sem conseguir realizar e 

receber chamadas em sua linha telefônica, o que só reafirma a falha na 

prestação do serviço e o dever de indenizar. Senão vejamos: APELAÇÃO 

– PROCESSUAL CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

1. Diante da alegação do contratante de que houve falha na prestação do 

serviço de telefonia porque impossibilitado de originar e receber ligações, 

fica caracterizado o descumprimento contratual que importou transtorno e 

perturbação ao consumidor. 2. Para fixação dos danos morais, deve-se 

levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais 

como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as 

condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice 

finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da 

vítima. 3. Recurso provido em parte. (TJ-MG – AC: 10554170002295001 

MG, Data de Julgamento: 14/07/2019, Relator: José Arthur Filho). A 

propósito, em se tratando de dano moral, como é o caso judicializado, o 

evento moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de 

indenizar, conforme orientação do STJ: “A concepção atual da doutrina 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (danum in re 

ipsa)” (STJ - 4ª T. - REsp. 23.575, rel. Min. César Asfor Rocha, julg. 

09-6-97, RSTJ 98/270 - Apud Rui Stoco, obra cit., pág. 722). A doutrina 

perfila nesse entendimento, conforme a posição de Rui Stoco: “A 

causação de dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a 

ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. 

Desse modo a responsabilização do ofensor origina do só fato da violação 

do neminem laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é 

corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo 

incogitável, a prova do prejuízo.” ( in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, 

Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722.) Quanto à fixação dos danos 

morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para 

sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. De acordo com o exposto acima, 

arbitro a verba a título de dano moral em R$ 10.450,00 (dez mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Ante o exposto, acolho a pretensão 

deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte reclamante 

para: - CONFIRMAR a tutela concedida nos autos para o 

reestabelecimento da linha telefônica - CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta 

reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nesta 

fase, em razão do disposto no artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95. Após, 

com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000448-60.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALTRO CLEBER SPIGIORIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS OAB - MT24075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMILSO CASTORINO CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000448-60.2020.8.11.0005. EXEQUENTE: DALTRO CLEBER SPIGIORIN 

EXECUTADO: WALMILSO CASTORINO CAMPOS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas, 

verifica-se a incompetência do Juizado Especial para processar a 

presente ação. Em análise dos autos, verifica-se que o pedido da parte 

autora consiste na rescisão do contrato de compra e venda de veículo 
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firmado com a parte requerida, bem como perdas e danos pelo período em 

que o réu permaneceu com o veículo. Nesse ponto, observa-se que em 

pese a autora tenha atribuído a causa o valor de R$ 39.792,68, somente o 

Contrato de Compra e Venda do Veículo, cujo qual o autor pretende a 

rescisão, é no valor de R$ 49.762,60, valor correspondente ao preço do 

veículo, devendo este importe corresponder ao valor da causa, nos 

termos do art. 292, II, do CPC, somado, ainda, ao valor pretendido a título 

de perdas e danos, que no caso da presente ação é no montante de R$ 

2.889,78. Assim, tratando-se o objeto da ação de rescisão de contrato e 

pedido indenizatório, aonde somente o valor do pacto supera o limite de 

alçada dos juizados especiais, o reconhecimento da incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente ação é medida que se impõe. 

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro no artigo 3°, I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do disposto no 

artigo 54 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, sem que haja 

interposição de recurso, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-41.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001137-41.2019.8.11.0005. INTERESSADO: ESTER ANGELA DE 

OLIVEIRA NETA REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta 

por Ester Angela Oliveira Neta em face de Ocean Linhas Aéreas S/A – 

Avianca –, onde a autora narra, em síntese, que adquiriu uma passagem 

aérea da ré com destino São Paulo/Cuiabá, para o dia 08 de abril de 2019, 

voo de número 6380, entretanto, foi surpreendida no dia do voo com a 

notícia de seu cancelamento, o que lhe ocasionou prejuízo de ordem 

financeira, em razão da nova passagem aérea que necessitou adquirir, 

além de despender gastos com alimentação e hospedagem, sem que 

houvesse qualquer reembolso ou amparo pela requerida. A requerida foi 

citada e não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação nos autos, razão pela qual decreto a sua revelia, 

nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95. Assim, diante da presunção de 

veracidade das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito 

da parte autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento; - CONDENAR a 

parte reclamada a devolução do valor pago pela passagem não utilizada, 

no montante de R$ 962,80, com correção monetária pelo INPC desde o 

desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação. Desta forma, declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do que 

dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-18.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. B. DE AGUILAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS OAB - MT24075/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000757-18.2019.8.11.0005. REQUERENTE: P. L. B. DE AGUILAR - ME 

REQUERIDO: APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. P. L. B. 

DE AGUILAR-ME (ESCOLA LÁPIS DE COR) promove a presente ação de 

cobrança contra APARECIDA FÁTIMA DE OLIVEIRA MARTINS, alegando, 

em síntese, que, tendo as partes firmado Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais, a requerida deixou de efetuar o pagamento da das 

mensalidades do período de janeiro a dezembro de 2014, no valor de R$ 

371,00 (trezentos e setenta e um reais) cada mensalidade, além das 

apostilas do ano de 2014, no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais). 

Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento do referido 

débito, devidamente atualizado, no valor de R$ 10.559,41. Citada, a 

requerida apresentou contestou a ação suscitando preliminar de inépcia 

da inicial, e no mérito pugna pelo reconhecimento da prescrição dos 

débitos. Inicialmente, verifica-se que por ocasião da audiência de 

instrução e julgamento realizada, a parte requerida não compareceu ao 

ato, mas tão somente seu patrono, razão pela qual decreto a sua revelia, 

nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95. Entretanto, a “caraterização de 

revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos 

narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas 

pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para 

formar o seu convencimento.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20.05.2014, 

DJe 28.05.2014). Dessa forma, a revelia não induz a presunção absoluta 

de veracidade dos fatos, podendo o Juiz julgar conforme as provas 

carreadas nos autos. Inicialmente, no que se refere a preliminar de inépcia 

da inicial suscitada pela requerida em sua defesa, entendo que a 

pretensão não merece prosperar. O artigo 330, §1º, do Código de 

Processo Civil, dispõe que a petição inicial será considerada inepta 

quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente 

a conclusão, ou ainda quando contiver pedidos incompatíveis. Após 

realizar uma leitura atenda da inicial cheguei a conclusão de que ela 

preenche todos os requisitos legais. Diante disso, o reclamante expôs sua 

pretensão em relação as mensalidades e apostilas escolares vencidas e 

não pagas pela parte requerida, o que, inclusive, possibilitou a 

apresentação de resposta, não se podendo averbar de inepta a inicial. 

Ademais, muito embora a requerida tenha alegado a inexistência de 

documentos que caracterize a existência da dívida, foi designada 

audiência para oitiva de testemunhas, visando a colheita de elementos 

para melhor análise do feito, contudo, a ré sequer arrolou testemunhas, 

tampouco compareceu ao ato. No mais, verifico que da narrativa dos fatos 

decorre logicamente a conclusão, o pedido é juridicamente possível e não 

há pleitos incompatíveis entre si, pelo que rejeito a preliminar suscitada. No 

mérito, a ação é parcialmente procedente. Conforme já anotado, “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz” (RSTJ 

20/252). Ocorre que, no caso dos autos, não há fatos e argumentos que 

contrariam tal presunção. Entretanto, imperioso o reconhecimento da 

prescrição das mensalidades escolares referente ao período de 01/2014 a 

06/2014. É que a fluência do prazo prescricional, no caso dos autos, 

rege-se pela norma insculpida no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e se 

computa do vencimento de cada mensalidade escolar. Ademais, nos 

termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição se opera 

com o despacho que determina a citação do réu e, ainda que proferida por 

juízo incompetente, retroage à data da propositura da demanda, contudo, 

desde que se tenha por confirmada a citação da parte adversa. Assim, 

objetivando a autora o pagamento das parcelas inadimplidas no período de 

janeiro e dezembro de 2014, e tendo sido proposta a demanda em junho 

de 2019, forçoso reconhecer que se encontram fulminadas pela 

prescrição as verbas exigidas pelo período de janeiro a junho. No tocante 

as demais mensalidades e as apostilas escolares, sem prova de 

pagamento dos autos, o pedido deve ser acolhido. Diante do exposto, e 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a 

requerida a pagar ao autor as mensalidades escolares do período de 

julho/2014 a dezembro/2014, no valor de R$ 371,00 cada, acrescidas de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento de 

cada prestação, e DECLARAR a prescrição da pretensão autoral 

referente a cobrança das mensalidades do período de janeiro/2014 a 

junho/2014. CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 610,00 

referente as apostilas escolares, quantia que deverá ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento. 

Por consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito com 

fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000706-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO DE ARAUJO (REQUERENTE)

ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de seu Advogado, para manifestar sobre o 

parecer do Ministério Público sob ID 29856804, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003088-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEIDE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora através de sua advogada constituída DOUTORA 

KELLI MARIANI DA SILVA OAB/MT 19.369 para que informe se pretende 

continuar usar o nome que adquiriu com o casamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003515-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. B. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de seu advogado constituído DOUTOR 

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB/MT 16.426 para que junte aos autos 

endereço atualizado do requerido, haja vista a tentativa infrutífera em 

localizá-lo, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004861-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KEROLENE ARAUJO DALMAS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DALMAS (DE CUJUS)

Outros Interessados:

G. G. D. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a inventariante, através de seu Advogado constituído nos autos, 

para manifestar sobre o laudo de avaliação dos bens no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007206-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. M. D. (AUTOR(A))

L. D. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de seu advogado constituído DOUTOR 

ANÍBAL FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB/MT 55499, 

ante a tentativa infrutífera em localizar o requerido (id. 30075744).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005042-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE DE SOUZA OAB - MS3241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY VILELA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora através de seu advogado constituído DOUTOR 

WALTER JOSE DE SOUZA, OAB/MS 3241, para que se manifeste ante a 

tentativa infrutúfera do oficial de justiça em localizar o imóvel a ser 

avaliado.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006784-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON TADEU DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA ZANETTE TRAMONTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1006784-18.2019.8.11.0037 

Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta 

Exequente: Gelson Tadeu da Silva Executado: Ieda Zanette Tramontin 

Vistos etc. A parte exequente postula pela execução do termo de 

confissão de dívida, subscrito pela executada em 29 de setembro de 

2010, o qual prevê o adimplemento “na data em que for efetivamente 

vendida a Fazenda Melissa” (Num. 26409906). Com o escopo de 

demonstrar a exigibilidade do título executivo, aduziu que “a exequente 

espertamente colocou o exequente em uma posição que o privou de 

buscar de todos os meios o recebimento de seu crédito, tendo sido, ainda, 

confeccionado unilateralmente pela executada, o que por si só torna nula 

a cláusula nº 04 do Termo de Confissão de Dívida”. A arguição de 

nulidade, sem prévia declaração judicial, não é apta a atribuir exigibilidade 

ao título executivo, eis que vigente a cláusula relativa à data do 

pagamento, qual seja: na data em que efetivamente for vendida a Fazenda 

Melissa. Assim, não operado o termo, a obrigação não é exigível, existindo 

óbice legal à instauração da execução, nos moldes do artigo 786 do 

Código de Processo Civil. Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 
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10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para 

manifestar-se quanto a ausência de pressuposto processual, no prazo de 

15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se 

Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000759-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000759-23.2018.8.11.0037- PJE Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: G.A. Transportes 

Ltda. - ME Requerida: Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda. 

Vistos etc. Com fulcro no artigo 370 do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte requerida para apresentar comprovação do envio e recebimento 

do e-mail de comunicação de alteração de plano, conforme mencionado na 

contestação, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004509-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES FIDELES NOGUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1004509-67.2017.8.11.0037 

Ação de Exibição de Documentos Requerente: Aristoteles Fideles 

Nogueira Filho Requeridos: Ympactus Comercial Ltda. e Outros Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar os comprovantes das 

transferências bancárias efetuadas em favor da empresa demandada, 

relativas à aquisição dos kits, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001562-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1001562-69.2019.8.11.0037 

Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos Requerente: Itaú 

Seguros de Autos e Residência S/A Requerida: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar-se sobre os novos documentos juntados pela parte contrária 

(ID. 24020575), em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º). Expirado o prazo, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de 

janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DO VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REU)

BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS-BBM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTINA DE SOUZA MARTINS OAB - SP170378 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Autos nº1000679-93.2017.8.11.0037 – 

PJE Ação Declaratória Requerente: José Benedito do Vale Requerida: 

Bolsa Brasileira de Mercadorias Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

proposta por José Benedito do Vale em face de Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

tramite processual, a parte autora desistiu da ação, com anuência da parte 

demandada (Id. 13909938). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil. Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

10 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002674-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR LOURENCETTE (AUTOR(A))

MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE (AUTOR(A))

AMARILDO LOURENCETTE (AUTOR(A))

DORCELI RICOLI LOURENCETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRINEU DE AGUIAR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe 1002674-10.2018.8.11.0037 Ação 

Ordinária de Cobrança Requerentes: Amarildo Lourencette e Outros 

Requerida: Cirineu de Aguiar Vistos etc. Tratam-se de embargos de 

declaração opostos por Amarildo Lourencette e Outros em face da 

sentença de mérito que pronunciou a prescrição (Id. 20678058). A 

pretensão recursal fundamenta-se na delimitação equivocada dos marcos 

legais. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura 

jurídica, não há omissão passível de suprimento, eis que eventual error in 

judicando, notadamente quanto a contagem do prazo prescricional, não 

desafia a oposição de embargos declaratórios. Destarte, não há qualquer 

omissão no ato decisório. O que pode haver, quando muito, é a 

discordância dos embargantes com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que o postulante 

deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de 

declaração meio idôneo a tal fim. Isso posto, rejeito os embargos de 

declaração opostos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000346-73.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGO APARECIDA SCHIMASKI PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe 1000346-73.2019.8.11.0037 Ação 

de Busca e Apreensão Requerente: BV Financeira S/A CFI Requerido: 

Margo Aparecida Schimaski Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, proposta por BV 

Financeira S/A CFI em face de Margo Aparecida Schimaski, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A parte autora postulou pela extinção 

processual ante a purgação da mora (Id. 23948768). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Baixe-se eventual medida judicial restritiva. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 05 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006440-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI MIRANDA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe 1006440-71.2018.8.11.0037 Ação 

de Busca e Apreensão Requerente: Banco PAN S/A Requerido: Davi 

Miranda Dias da Silva Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

de veículo, objeto de alienação fiduciária, proposta por Banco Pan S/A em 

face de Davi Miranda Dias da Silva, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A pretensão material fundamenta-se no inadimplemento da 

obrigação pecuniária representada pelo Contrato de Financiamento nº 

082169934, com garantia em alienação fiduciária do veículo 

MARCA/MODELO: FOX 4P COMPLETO 16 8VPLUSTOTALFLEX - 

2005/2005 - BEGE - LPR0632 - 9BWKB05ZX54020935 - 835016420. A 

petição inicial foi instruída com a prova escrita da alienação fiduciária 

(Contrato de Financiamento nº 082169934 e da caracterização da mora 

(carta registrada), nos moldes do artigo 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69. 

Deferida e cumprida a liminar, apesar de regularmente citado por oficial de 

justiça, o requerido não contestou a ação. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. A regularidade do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a constituição em mora não foram 

questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada a revelia 

voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material probatório 

incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a 

procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isso posto, 

julgo procedente o pedido, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69 e 

consolido nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do 

bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar torno definitiva. 

Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, compete às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 

911/69. Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas. Destarte, intime-se a instituição financeira Banco Pan S/A para 

apesentar a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos moldes 

do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena da omissão ser 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte 

por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º). Baixe-se eventual 

medida judicial restritiva. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

05 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006222-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAVATAI MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO BATTISTON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1006222-77.2017.8.11.0037 Ação de Ordinária de Locupletamento Ilícito 

Requerente: Gravataí Madeiras Ltda. Requerido: Bernardo Battiston Vistos 

etc. Embora ao Juízo compita indeferir diligências inúteis ou protelatórias, 

compete à parte apontar a pertinência da produção de prova oral (Id. 

28023883), até mesmo porque o Juízo não tem conhecimento do teor das 

eventuais declarações. Assim, intime-se a parte autora para, em 5 (cinco) 

dias, apontar objetivamente se pretende ou não a produção de prova oral, 

assumindo o risco da desistência. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO CAMILO RUARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1000559-50.2017.8.11.0037 

Ação de Cobrança Requerente: Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos 

Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso Requerido: Inácio Camilo 

Ruaro Vistos etc. Trata-se de ação cobrança proposta por Cooaleste – 

Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso 

em face de Inácio Camilo Ruaro, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e instada a 

recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo a diligência 

que lhe competia, consoante certidão inclusa (Num. 28181418). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Não efetuado o recolhimento das custas, determino o 

cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de 

Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, X, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 03 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 
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Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001191-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA (EMBARGANTE)

ELTON PEREIRA CARDOSO (EMBARGANTE)

MARCELO VENDRAME (EMBARGANTE)

MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MARQUES FRANCISCO OAB - SP300042 (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA OAB - SP208509 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe 1001191-42.2018.8.11.0037 

Embargos à Execução Embargantes: Elton Pereira Cardoso e Outros 

Embargado: Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda. Vistos etc. Como 

providência prévia à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, 

intime-se a parte embargante para manifestar-se sobre a preliminar de 

incompetência do Juízo, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000546-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIELLE CACIDE SILVA RIBEIRO PEDROTTI (REU)

 

110 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000546-46.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BRAFF, SERAMIN E CIA LTDA - 

EPP REU: ANIELLE CACIDE SILVA RIBEIRO PEDROTTI Vistos etc. A parte 

autora tem como nome fantasia Comercial Denise, estabelecimento 

comercial cujo movimento é notório, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da 

manutenção da atividade empresarial. Destarte, havendo nos autos 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000522-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. M. E. L. (REQUERIDO)

H. E. M. S. M. L. (REQUERIDO)

J. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000522-18.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DANIELLE THAIS PRESTES 

REQUERIDO: JOACIR CARVALHO, HOSPITAL E MATERNIDADE SAO 

MATEUS LTDA, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos 

etc. A parte autora reside em bairro nobre nessa urbe e relata na petição 

inicial a realização de procedimento cirúrgico estético, com valor superior 

a R$25.00,00 (vinte cinco mil) reais, presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo. Destarte, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000482-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. FERREIRA RESTAURANTE E CHURRASCARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA CHAVES FILHO OAB - GO17606 (ADVOGADO(A))

MIRIA PEREIRA DE ARAUJO OAB - GO16679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REU)

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000482-36.2020.8.11.0037 - PJE Ação Monitória Requerente: A. B. 

FERREIRA RESTAURANTE E CHURRASCARIA Requeridos: SEPCO1 

CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA, PARANAITA RIBEIRAOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc. A parte autora é um 

estabelecimento comercial cujo movimento é notório, presumindo-se, em 

princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do processo sem 

prejuízo da manutenção da atividade empresarial. Destarte, havendo nos 

autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, intime-se a parte autora para comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002095-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002095-28.2019.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação 

Civil por Danos Morais Requerente: Nicoly Suzan Sotocker Pfeffer 

Requerida: Carolina Veículos Ltda. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Reparação Civil por Danos Morais proposta por 

Nicoly Suzan Sotocker Pfeffer em face de Carolina Veículos Ltda., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transigiram (Num. 22032973), postulando pela extinção do feito, 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A AÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais remanescentes a teor do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios consoante pactuado. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001243-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001243-38.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Gilberto de Brito Requerida: Porto Seguro CIA. de 

Seguro e CIA. Vistos etc. Em razão da impugnação ao documento juntado 

(Num. 13633994), intime-se o mandatário legal da parte autora para 

apresentar os originais das cópias reprográficas ou, alternativamente, 

declarar a autenticidade, nos moldes do artigo 425, IV, do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias. Expirado prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002459-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002459-34.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Cleiton Ferreira da Silva Requerida: Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Cleiton Ferreira da Silva em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 14 de 

dezembro de 2017, quando trafegava com uma motocicleta na Avenida 

Liberdade. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a inadimplência do proprietário, bem insuficiência 

probatória do registro de ocorrência juntado e a inexistência de prova 

quanto a invalidez (Num. 13620504). Perícia médica inclusa (Num. 

16843327). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

17654346 e Num. 17682156). A parte autora impugnou à contestação e 

postulou pela condenação da parte requerida em litigância de má-fé (Num. 

22327815). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. DA 

PRELIMINAR Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos 

autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

21/03/2018 (Num. 12854954), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO POLO PASSIVO 

DA AÇÃO Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Boletim de 

Ocorrência de Trânsito nº 2017.412553, bem como Relatório de 

Ocorrência do SAMU, registrada sob o nº 010228 e Registro n° 85179 de 

Ficha de Pronto Atendimento Municipal, todos confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade leve (25%) devido a lesão neurológica (100%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ 

PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 
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pedido formulado por Cleiton Ferreira da Silva em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004555-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004555-22.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Edinaldo Araújo 

De Oliveira Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003820-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003820-86.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Vinicius Rodrigues da Silva Requerida: Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Vinicius Rodrigues da Silva em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 20 de 

janeiro de 2018, quando trafegava com uma motocicleta na Rua Genipapo. 

Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões 

sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição inicial foi 

instruída com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a ausência de nexo causal, bem como a inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito (Num. 15884812). 

Perícia médica inclusa (Num. 16843720). As partes manifestaram quanto 

ao laudo pericial (Num. 17646860 e Num. 18756663). A parte autora 

impugnou à contestação e postulou pela condenação da parte requerida 

em litigância de má-fé (Num. 22339489). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. DA PRELIMINAR Do requerimento administrativo 

A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 04/03/2018 (Num. 13557614), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. DO POLO PASSIVO DA AÇÃO Não há que se 

falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A questão controvertida cinge-se 

ao preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Registro n° 93902 de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, 

confeccionado em data contemporânea ao acidente noticiado na inicial. 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, bem como a existência de incapacidade média (50%) em 

membro inferior esquerdo (70%), conforme tabela emitida pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 
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na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Vinicius Rodrigues da Silva em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguro e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da 

data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005302-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR BRUNETTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005302-35.2019.8.11.0037- PJE Embargos de Terceiro Embargante: 

Osmar Brunetta Embargado: Carlos Alberto de Souza Vistos etc. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000629-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GREIVER MACLEI DE LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO PASINATO FLORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000629-96.2019.8.11.0037- PJE Ação de Embargos à Execução 

Embargante: Greiver Maclei de Lima Almeida Embargado: Alvaro Passinato 

Flores Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, bem como para 

manifestarem interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a 

hipótese, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001041-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BORGHETTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001041-61.2018.8.11.0037- PJE Ação de Cobrança Requerente: 

COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIÃO SUL DO MATO GROSSO Requerido: Rodrigo Borguetti Vistos etc. 

Trata-se de ação cobrança proposta por Cooaleste – Cooperativa Agrícola 

dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso em face de Rodrigo 

Borguetti, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Revogado o 

benefício da gratuidade da justiça e instada a recolher as custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a parte autora 

quedou-se inerte, não promovendo a diligência que lhe competia, 

consoante certidão inclusa. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Não efetuado o 

recolhimento das custas, determino o cancelamento da distribuição, nos 

moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, X, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 27 de 
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fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005958-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005958-89.2019.8.11.0037 Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse c/c Reparação por Perdas e Danos Requerente: 

Santa Terezinha Incorporadora de Imóveis Ltda. Requerida: Roberto da 

Silva Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse c/c Reparação por Perdas e Danos proposta por 

Santa Terezinha Incorporadora de Imóveis Ltda. em face de Roberto da 

Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite 

processual, as partes transigiram (Num. 28445659), postulando pela 

extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A AÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais remanescentes a teor do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios consoante pactuado. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA MARTA DUNZER OAB - SC29690 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO PADILHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003381-41.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança Requerente: Recicle 

Catarinense de Resíduos Ltda. Requerida: Cesar Augusto Padilha Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Recicle Catarinense de 

Resíduos Ltda. em face de Cesar Augusto Padilha, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes 

transigiram (Num. 25165771), postulando pela extinção do feito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003177-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1003177-94.2019.8.11.0037- PJE Liquidação de Sentença Requerente: 

Vanderley de Sousa Oliveira Requeridos: Ympactus Comercial Ltda. e 

Outros Vistos etc. Intime-se a parte autora para apresentar os 

comprovantes das transferências bancárias efetuadas em favor da 

empresa demandada, relativas à aquisição dos kits, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001627-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON DA SILVA SCHULTZ - ME (EXECUTADO)

GEOVANI GARCIA SCHULTZ (EXECUTADO)

EDENILSON DA SILVA SCHULTZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001627-35.2017.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequente: Banco Triângulo S/A Executados: Edenilson da Silva Shultz e 

Geovane Garcia Schultz Vistos etc. Intime-se a parte exequente para 

indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000041-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - MT40321-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000041-26.2018.8.11.0037 Ação Declaratória de Prescrição Requerente: 

Ovetril Óleos Vegetais Ltda. Requerida: Oi S/A Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de prescrição proposta por Ovetril Óleos Vegetais Ltda. 

em face de Oi S/A, ambas qualificadas nos autos em epígrafe. A 

pretensão material fundamenta-se na ocorrência da prescrição relativa à 

ação de cobrança de faturas com referência setembro, outubro e 

novembro de 2008. A petição inicial foi instruída com documentos. O 

pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Num.11350295). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida 

contestou a ação, refutando a ocorrência da prescrição, ante a aplicação 

do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Em 

sede de reconvenção, a parte requerida postulou pela condenação ao 

pagamento do débito no valor de R$1.110,51 (um mil cento e dez reais e 

cinquenta e um centavos). A parte autora impugnou a contestação. 

Intimada para recolhimento das custas processuais relativas à 

reconvenção, sob pena de extinção do pedido reconvencional, a parte 

reconvinte quedou-se inerte. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. A pretensão de 
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cobrança da empresa de telefonia é pautada em contrato de consumo 

firmado com o consumidor, motivo pelo qual incide a regra prevista no 

artigo 206, §5º, I, do Código Civil. Note-se que o prazo decenal 

mencionado no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do eminente 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (DJe 15.9.2009), submetido ao regime 

dos recursos repetitivos do art. 543-C do CPC/1973, diz respeito à 

situação distinta, especificamente ao prazo prescricional aplicável à 

prática comercial indevida de cobrança excessiva e também aos casos de 

repetição de indébito dos serviços de telefonia. O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso já firmou entendimento sobre o prazo prescricional 

da pretensão de cobrança dos serviços de telefonia: RAC - EMBARGOS 

MONITÓRIOS - FATURAS VENCIDAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - PRAZO QUINQUENAL 

(ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC) - DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA DA 

CREDORA - INDICAÇÃO DE TRÊS ENDEREÇOS DIFERENTES - 

NEGLIGÊNCIA DA CREDORA NA BUSCA DO LOGRADOURO ATUALIZADO 

- PERDA DO DIREITO DE AÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 - A despeito do 

entendimento cristalizado no Enunciado 106 da Súmula do STJ, é evidente 

que, na espécie, a demora na citação não foi obra da morosidade do 

Judiciário. 2 - Se o endereço indicado na petição inicial era totalmente 

diferente daqueles assinalados nas faturas que a instruiu, isso sem falar 

que todos se encontravam desatualizados, é notório que a citação não 

poderia concretizar no prazo de 20 dias, lapso compreendido entre o 

ajuizamento (24/02/2012) e a consumação da prescrição quinquenal da 

fatura vencida em 16/03/2007. 3 - Na espécie, além de a prescrição 

quinquenal ter fulminado a pretensão da Apelada desde 11/06/2014, data 

do pedido de buscas do endereço correto da devedora, a demora da 

citação se deu por culpa da credora, a qual confiou seu ônus ao Poder 

Judiciário na busca do endereço correto da Apelante, o que é 

inadmissível. (N.U 0004738-08.2012.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) Portanto, tratando-se de 

pretensão de cobrança de faturas com referência setembro, outubro e 

novembro de 2008, irrefutável a ocorrência da prescrição. Dispositivo Isso 

posto, pronuncio a prescrição com fundamento no artigo 206, §5º, I, do 

Código Civil e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$3.000,00 (três mil reais), pela 

baixa complexidade da causa e em face do julgamento antecipado do 

mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000518-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA FREITAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT22118/O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT20669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ GOMES PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000518-15.2019.8.11.0037 Ação Reivindicatória de Propriedade 

Requerente: Gráfica e Editora Freitas Ltda. - EPP Requeridos: José Gomes 

Pereira e João Barbosa de Souza Vistos etc. Nos termos do artigo 1.245 

do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro 

do título translativo no Registro de Imóveis, acrescentando o §1º que, 

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

havido como dono do imóvel. Portanto, proprietário é, para os efeitos 

legais, quem figura no registro imobiliário, e não apenas no título translativo 

(escritura pública de compra e venda). A ação reivindicatória demanda, 

para efeito de aferição da legitimidade ativa, a apresentação da matrícula 

ou certidão imobiliária. Destarte, intime-se a parte autora para apresentar 

documento indispensável à propositura da ação, especificamente 

matrícula ou certidão imobiliária do imóvel objeto da ação, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000673-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE CRISTIANE ORTOLANI CLEBIS DOMICIANO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal, sobre a 

certidão do oficial de justiça Id 18525090, requerendo o que de oportuno.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136249 Nr: 7764-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX RAMON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT 6294-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 7764-55.2014.811.0037 (Código 136249)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Executado: Max Ramon da Silva Santos

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução 

proposta por Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, sucedida por Rio Tibagi 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros em face de Max Ramon 

da Silva Santos, qualificados nos autos em epígrafe.

Citado por edital (fls.93), o executado não compareceu, motivo pelo qual 

foi nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, para 

apresentação de defesa executiva (fls.99v).

A defesa executiva foi apresentada por negativa geral, sem tese concreta 

(fls.108).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há qualquer fato concreto na defesa executiva que demande 

apreciação judicial.

Isso posto, julgo improcedente a defesa executiva e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.

Inclua-se o nome do executado no cadastro de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º).

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137329 Nr: 8537-03.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYLA FELIX FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE CIENCIAS JURÍDICAS E 

SOCIAIS APLICADAS DE PRIMAVERA DO LESTE- UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ-UNIC(UNIVERSIDADE DE P LESTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 
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OAB:9889-B

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141108 Nr: 235-48.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINETE SOUZA FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149361 Nr: 4044-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONAGLIO VEÍCULOS LTDA, ANTONINHO 

SONAGLIO, DIANA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A

 Processo nº 4044-46.2015.811.0037 (Código 149361)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Executados: Sonaglio Veículos LTDA e Outros

Vistos etc.

Cite-se a executada Diana Alves.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

Nesse passo, o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, dispõe que 

incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

Destarte, havendo requerimento expresso de designação de sessão de 

conciliação (fls.97), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158089 Nr: 8149-66.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169972 Nr: 5213-34.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINETE RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177502 Nr: 9327-16.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Processo nº 9327-16.2016.811.0037 (Código nº 177502)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Jonathan Gomes de Souza

Executado: Porto Seguro Cia de Seguros

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por 

Jonathan Gomes de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 A parte requerida efetuou o pagamento do débito requerendo a extinção 

do feito (fls.133/134). Intimada a parte autora postulou pelo levantamento 

do valor depositado (fls.138).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará na forma postulada (fls.138).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177504 Nr: 9329-83.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Processo nº 9329-83.2016.811.0037 (177504)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Roberto Carlos Oliveira Sousa

 Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros
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Vistos etc.

Autorizo o levantamento dos valores incontroversos (fls.138). A 

expedição do alvará em nome do causídico Dr. Victor Hugo Vidotti fica 

condicionada à apresentação e juntada do instrumento de mandato com 

poderes para receber.

Havendo divergência contábil, valendo-me do permissivo legal constante 

do artigo 524, §2°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos 

autos ao contabilista do juízo para verificação dos cálculos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência contábil, intimem-se as partes para manifestarem-se 

sobre o cálculo judicial, em 15 (quinze) dias, facultando-lhes impugnação 

fundamentada, sob pena de não conhecimento.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 10419-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,62 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e dois centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70086 Nr: 2394-37.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNY ERICSON SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

Lucineia Rubin de Bortoli - OAB:OAB-MT 13.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN BADARÓ VIERO - 

OAB:SP/270219-B, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - OAB:MG/139387

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 861,50 (Oitocentos e sessenta e um reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103005 Nr: 2237-30.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, Ludmilla de Moura Bouret - 

OAB:8476/MT, MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - OAB:12970/MS

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113399 Nr: 3779-49.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 Processo nº 3779-49.2012.811.0037 (Código 113399)

Ação Revisional

Requerente: Denise Martos da Silva

Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Vistos etc.

Inexistindo impugnação, expeça-se alvará, na forma postulada (fls.256).

 Expedido o alvará, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113708 Nr: 4054-95.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118325 Nr: 673-45.2013.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAL BOSCO ADVOGADOS - 

OAB:OAB/RS 1.405, ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA CALMANETTI 

- OAB:21099, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:OAB/MT 18673-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.017,50 (Um mil e dezessete reais e cinquenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119419 Nr: 1824-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORAIS & ARRUDA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Processo nº 1824-46.2013.811.0037 (Código 119419)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Morais & Arruda Ltda. - ME

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por 

Morais & Arruda Ltda. - ME em face de Banco Bradesco S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 A parte executada efetuou o pagamento do débito (fls.90v. e 114). 

Intimada, a parte autora postulou pelo levantamento do valor depositado e 

o arquivamento do feito (fls.128).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTO O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará na forma postulada (fls.128).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 12 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119782 Nr: 2226-30.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASY HOTÉIS E EVENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO RODRIGUES ALESSI 

JÚNIOR - PROMOTOR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, SIMONE MARIA DESSORDI - OAB:OAB/MT 

21210/O, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº 2226-30.2013.811.0037 (Código 119782)

Ação de Execução de Obrigação de Fazer

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Easy Hoteis e Eventos LTSDA. – ME

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Easy Hoteis e 

Eventos LTSDA. – ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, o Ministério Público informou falta de 

interesse processual, postulando pela extinção do feito (fls.244).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, c/c artigo 775, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34775 Nr: 2728-47.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO VILA RICA LTDA, PAULINHO JOSÉ 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 2728-47.2005.811.0037 (Código nº 34775)

Cumprimento de Sentença

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

Executado: Posto Vila Rica Ltda.

Vistos etc.

 Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36240 Nr: 4227-66.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, MARCELO LOPES DA 
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SILVA, ELCLERION ANTONIO BARUFFI, ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 

11.436

 Processo nº 4227-66.2005.811.0037 (Código 36240)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Gladir Gaiatto e Outros

Vistos etc.

Trata-se de impugnação à proposta de honorários periciais, sob o 

fundamento de violação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O perito justificou a cobrança do valor pela significativa amplitude e 

complexidade, com necessidade da realização de inúmeros 

procedimentos, vistorias e análises.

Em seguida, vieram os autos conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não estabelecendo a lei processual civil um procedimento para a fixação 

dos honorários periciais, em caso de discordância de quaisquer das 

partes quanto à proposta de honorários do expert, compete ao Julgador 

estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de 

todos os envolvidos.

 Nesse passo, a assertiva de amplitude e complexidade não corresponde 

à natureza da perícia correlata, que visa tão somente a avaliação de 

imóveis.

Portanto, considerando a natureza da perícia a ser realizada, arbitro os 

honorários periciais na importância de R$4.000,00 (quatro mil e reais).

Intime-se o perito nomeado para prestar informações quanto a 

manutenção de interesse em realizar os trabalhos periciais, em 15 

(quinze) dias, já declinando, em caso positivo, os dados bancários para 

subsequente levantamento da importância de 50 % (cinquenta por cento).

Em seguida, intime-se a parte responsável para proceder ao depósito da 

importância dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias (CPC, art.95, 

§1º).

O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art.477).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39390 Nr: 1931-37.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE NASCIMENTO 

- OAB:MT/5.475, MARISTELA F. MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:MT/5.408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - 

OAB:20334/A, CELSO MARCON - OAB:MT-15.484-A, EGBERTO 

HERNANDES BLANCO - OAB:SP/89457, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6172-E, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, VITOR DE CARVALHO LOPES - OAB:241959-A OAB SP, 

VIVIANE CALIFANI MERINO - OAB:6.373

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48431 Nr: 3888-39.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAUL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARD FERNANDO SUDBRACK, VITOR 

NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HEITOR SAFT - 

OAB:30071/RS, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, LUISA KARLA SAFT - 

OAB:31E727/RS

 Processo nº 3888-39.2007.811.0037 (Código 48431)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Izaul Nunes

Executado: Gerhard Fernando Sudbrack

Vistos etc.

Intime-se o executado sobre a penhora imobiliária por intermédio do 

advogado regularmente constituído.

Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil, bem como para apresentar a cópia da matrícula 

atualizada do imóvel penhorado.

Ato contínuo, avalie-se o bem penhorado, no prazo de 10 (dez) dias, 

ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens 

(CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53108 Nr: 885-42.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSO, DJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 885-42.2008.811.0037 (Código 53108)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Nutrifrigo Alimentos Ltda.

Executado: C. dos Santos Oliveira – ME

Vistos etc.

Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Trata-se, com efeito, do poder geral de efetivação atribuído ao juiz.

Para seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso 

concreto, adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação 

do direito.

Sob tal perspectiva, a suspensão da CNH é medida manifestamente 

excessiva, não guardando relação direta com a obrigação pecuniária 

inadimplida, motivo pelo qual indefiro o requerimento correlato, eis que tal 

providência é absolutamente inócua para o êxito do processo executivo.

 Autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na forma 

postulada (fls.104), via sistema INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 
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informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

da executada passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67809 Nr: 190-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ KOVALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:RS/66.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Processo nº 190-20.2010.811.0037 (Código 67809)

Ação de Cumprimento de Sentença Exequente: Verdes Vales Distribuidora 

de Pneus Ltda.

Executados: Mauro Luiz Kovaleski

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente, por intermédio do respectivo mandatário legal, 

para manifestar-se sobre a configuração da prescrição intercorrente, em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73743 Nr: 6065-68.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO RAUL CABRAL E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELI LINO SAIBO JÚNIOR - 

OAB:26986/SC

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106210 Nr: 5251-22.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI EUGÊNIA FLORES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO 

SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106599 Nr: 5667-87.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIZZINATTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5667-87.2011.811.0014 (Código 106599)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Ivan Pizzinatto - ME

Vistos etc.

 Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113634 Nr: 3979-56.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PATRICIO, JOÃO CARLOS PATRICIO, 

MARIA MARLI BETTI PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:MT 14144

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132855 Nr: 5095-29.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Certifico que nesta data o advogado do EXECUTADO fica INTIMADO para 

pagar o valor do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa nos termos 

do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil/2015.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143073 Nr: 1219-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO PAIVA, Cpf: 61556114168, 

Rg: 3575594-2, Filiação: Maria Conceição Paiva e Paulo Paiva, data de 

nascimento: 07/12/1963, brasileiro(a), natural de Engenheiro Beltrão-PR, 

casado(a), agricultor, do comércio, Telefone 66-999831312. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER a citação para que o executado entregue a quantia 

de 14.473,239 sacas de soja de 60kg cada um, nos padrões descitos na 

CPR, acrescido dos honorários advocatícios. Em caso de revelia será 

nomeado curador especial. (art.257 III do novo CPC).

Despacho/Decisão: Processo nº 1219-32.2015.811.0037 (Código 

143073)Ação de Execução para Entrega de Coisa IncertaExequente 

Vilson GhenoExecutado: Aparecido PaivaVistos etc.Declaro nula a citação 

editalícia (fls.45) ante a desconformidade do ato com a norma processual, 

notadamente por tratar-se de execução para entrega de coisa e não 

quantia certa.Renove-se o ato.Cumpra-se na forma da lei.Primavera do 

Leste (MT), 19 de fevereiro de 2020.Patrícia Cristiane MoreiraJuíza de 

Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elivania Duarte dos 

Santos, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143721 Nr: 1488-71.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PEDROSO - OAB:47671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1488-71.2015.811.0037 (Código nº 143721)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ronivaldo de Souza Camargo

Executado: Antônio Darci Ferrari

Vistos etc.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Havendo requerimento expresso do credor (fls.77/78), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se 

certidão (CPC, art.517, §2º).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148088 Nr: 3517-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO ROCHA GOMES - 

ESPOLIO, MARIA JULIA ROCHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3517-94.2015.811.0037 (Código 148088)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executado: Espólio de Celso Aparecido Rocha Gomes

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162276 Nr: 1364-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN MAYARA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA, JOSÉ 

VILSON FARIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:MT/19878/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872-MT, MANOEL DIÓZ SILVA NETO - OAB:MT 

19337/O, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 700,20 (Setecentos reais e vinte centavos), no 

prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166841 Nr: 3607-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODENIR FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 283,30 (Duzentos e oitenta e tres reais e trinta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Inscrição na Divida Ativa.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angela Borges de 

Oliveira, digitei.

Primavera do Leste, 13 de março de 2020

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168535 Nr: 4504-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4504-96.2016.811.0037 (Código 168535)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agrícola Alvorada Ltda

Executada: Marisa Camargo Pupin

Vistos etc.

Cite-se por via postal, na forma da lei.

Expirado o prazo para pagamento, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169694 Nr: 5094-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONAGLIO VEÍCULOS LTDA, ANTONINHO SONAGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA - OAB:14870/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B

 Processo nº 5094-73.2016.811.0037 (Código 169694)

Embargos à Execução

Embargantes: Sonaglio Veículos Ltda. e Antoninho Sonaglio

Embargada: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde

 Vistos etc.

Nos termos do revogado artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil, 

quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia 

superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de 

seu cálculo acrescendo o §4º que, não apontado o valor correto ou não 

apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão 

liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver 

outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de 

execução.

Destarte, considerando a apresentação dos documentos pela parte 

embargada, intime-se a parte embargante para emendar a petição inicial, 

declinando expressamente o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento do fundamento de excesso de 

execução.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171569 Nr: 6419-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARIA TRINDADER - 

OAB:PR 78835, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAIS - OAB:14485, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI 

MENEGASSI - OAB:MT 13700, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:MT 20453/O, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data INTIMO a parte REQUERIDA para se manifestar 

acerca do petitório de fls. 103/104, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177889 Nr: 9523-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT/ 18603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMELIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A

 Processo nº 9523-83.2016.811.0037 (Código 177889)

Embargos à Execução

Embargante: Maria Julia Rocha Gomes

Embargado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Vista à Defensoria Pública.

Em seguida, imediata conclusão.

 Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178691 Nr: 9954-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVALCI TRANSPORTES LTDA - EPP, 

DEVALCI DE LIMA SOARES, CRISTIANA CAETANO CASTRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9954-20.2016.811.0037 (Código178691)

Ação Monitória convertida em Execução

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requeridos: Devalci Transportes Ltda. - EPP e Outros

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na forma 
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postulada (fls.68), via sistema INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte requerente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

 Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Concluída a diligência, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149361 Nr: 4044-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONAGLIO VEÍCULOS LTDA, ANTONINHO 

SONAGLIO, DIANA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação de f. 102, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 16h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 14 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72315 Nr: 4630-59.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMF, JACKELINE MICHELS, CRISTIANO VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON PAULA DA SILVA, LUCIANO 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 4630-59.2010.811.0037, Protocolo 

72315, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126172 Nr: 8738-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARA SANFELICE PATRIOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 8738-29.2013.811.0037, Protocolo 

126172, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238546 Nr: 295-45.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA SILVA, EDILIO IMOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação de f. 93/94, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 16h20min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 14 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239628 Nr: 765-76.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINERE GOULART BENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN REGES SIERRA - 

OAB:185010, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação de f. 555, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 14h40min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.
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Primavera do Leste-MT, 14 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109381 Nr: 8592-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO NELSON KIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, EDSON REIS PEREIRA - OAB:MT/18156-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 8592-56.2011.811.0037, 

Protocolo 109381, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38338 Nr: 911-11.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, JORGE LUIZ AGNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ RACOSKI, UNIMED CUIABÁ- 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ 

LTDA, BRAFF, VEIT & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - OAB:7.952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Braga - 

OAB:3168-b, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8987-B, Margarete Blanck Miguel 

Spadoni - OAB:8058, Micael Galhano Feijó - OAB:59335, NEIDE MARIA 

PAGANI DE LIRA - OAB:8960 MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270, RENE 

JOSÉ PAMATO ALVES - OAB:SC - 17.378, Rodrigo Braga - OAB:8926

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 911-11.2006.811.0037, 

Protocolo 38338, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 1937-39.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA, JACQUELINE SASSAKI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FAVARIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19.369-0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 1937-39.2009.811.0037, 

Protocolo 62070, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109279 Nr: 8484-27.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES FAUTH MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 8484-27.2011.811.0037, 

Protocolo 109279, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118288 Nr: 641-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 641-40.2013.811.0037, 

Protocolo 118288, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63631 Nr: 3489-39.2009.811.0037

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA, JACQUELINE 

SASSAKI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:19.369-0, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 3489-39.2009.811.0037, 

Protocolo 63631, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128850 Nr: 1732-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA 

CHIAMULERA, para devolução dos autos nº 1732-34.2014.811.0037, 

Protocolo 128850, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3048 Nr: 119-09.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CESAR CREMA, NILSON CARLOS DE 

MORAIS, MAPLAN - PLANEJAMENTO ASSISTÊNCIA TÉC. AGROPECUÁRIA 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, ILDO ROQUE 

GUARESCHI - OAB:1779-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 119-09.1996.811.0037, 

Protocolo 3048, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 7156-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIRIO ANTONIO GEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

7156-86.2016.811.0037, Protocolo 173596, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71942 Nr: 4257-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

4257-28.2010.811.0037, Protocolo 71942, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 1000-58.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, FLÁBIO RICARDO 

PAWLINA DO AMARAL, PAULO KALIZAK, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:MT 

15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

1000-58.2011.811.0037, Protocolo 101560, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005635-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONETE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THARLE MARMETT SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005635-55.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: IONETE PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: THARLE MARMETT 

SANTOS Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005920-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RAMOS NETO (EXECUTADO)

MARINEIDE BARCO (EXECUTADO)

MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005920-14.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, SEVERINO RAMOS NETO, MARINEIDE BARCO Vistos. Postergo 

a análise do pedido retro para momento posterior à devolução da carta 

precatória expedida no ID nº 22213026. Assim, oficie-se ao juízo 

deprecado para que informe sobre o regular cumprimento do ato 

deprecado. Com a vinda das informações, venham os autos conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO & LOGISTICA G.T.S LTDA - EPP (REU)

VATSON ALVES DAS CHAVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO DALBEN OAB - SC6329 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, providenciar a distribuição da carta 

precatória.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000807-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BONISSONI TIRLONI (REQUERIDO)
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ELSO JOSE TIRLONI (REQUERIDO)

GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI (REQUERIDO)

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000807-11.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA REQUERIDO: ELSO 

JOSE TIRLONI JUNIOR, GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI, ELSO JOSE 

TIRLONI, ROSELI BONISSONI TIRLONI Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por AGROLÓGICA AGROMERCANTIL 

LTDA em face de ELSO JOSÉ TIRLONI JUNIOR, GABRIELA NAGEL 

REFATTI TIRLONI, ELSO JOSÉ TIRLONI e ROSELI BONISSONI TIRLONI, 

todos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que os 

requeridos se obrigaram, por meio de Cédula de Crédito Rural, a entregar 

para a autora os primeiros produtos colhidos na área vinculada a CPR, 

depositando-os no armazém da ADM DO BRASIL LTDA., ou na BUNGE 

ALIMENTOS S/A, no município de Tapurah, Estado do Mato Grosso, tudo 

conforme especificado na mencionada CPR, tendo como vencimento final 

da Cédula a data de 30/03/2020. Asseveram que, em que pese a colheita 

na área dos requeridos já ter se iniciado e se encontrar em estágio 

avançado, até o presente momento não houve a entrega do produto no 

local pactuado entre as partes. Assim, requer a concessão liminar de 

tutela cautelar para determinar o arresto de 600.000 kg (seiscentos quilos) 

de soja em grãos, acrescido de 20% (vinte por cento) para o pagamento 

da multa, custas processuais, diligências, depósito, transporte e honorário 

advocatícios É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, dispõe o artigo 301 do Código 

de Processo Civil que: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 

protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito”. No caso em testilha, resta comprovada a 

probabilidade de direito da parte autora, consubstanciado pela Cédula de 

Crédito Rural (ID nº 29230325), a qual prevê, expressamente, o 

vencimento antecipado da obrigação caso não haja a entrega do primeiro 

produto colhido nas lavouras do requerido, inclusive com a aplicação 

imediata da multa por inadimplência. Ainda, resta demonstrado pelas atas 

notariais juntadas aos autos (ID nº 29230326) que os requeridos já 

colheram o produto da CPR sem, contudo, proceder com a entrega 

pactuada até o momento, restando configurado, portanto, o vencimento 

antecipado da dívida. Outrossim, mostra-se presente o perigo do dano, 

tendo em vista o destino incerto dado ao produto já colhido pelas partes 

requeridas, bem como levando-se em consideração sua fácil 

comercialização e o risco de desaparecimento. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PRETENDIDA e determino o arresto de 600.000,00 kg (seiscentos 

mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 10.000 (dez mil) sacas de 60 

(sessenta) quilogramas cada, de soja comercial do tipo exportação, 

padrão CONCEX, com até 14% (quatorze por cento) de umidade, até 1,0% 

(um por cento) de impurezas e matérias estranhas, até 8,0% (oito por 

cento) de ardidos e/ou avariados, até 10,0% (dez por cento) de grãos 

verdes, da safra 2019/2020, que foram plantadas em 300 hectares 

destacados da FAZENDA SANTANENSE, objeto da matricula 1.126 do 

Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Tapurah/MT, 

sendo cultivada pelos requeridos, com um acréscimo de 20%, para o 

pagamento da multa prevista na CPR. Acolho a caução ofertada no ID nº 

29977195/29977201. Expeça-se o devido termo de caução. Citem-se as 

partes requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestarem o pedido 

e indicar as provas que pretendem produzir, nos termos do artigo 306 do 

Código de Processo Civil. Efetivada a tutela cautelar, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias, formular o pedido inicial, 

conforme previsão legal do artigo 208 do Código de processo Civil. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000807-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BONISSONI TIRLONI (REQUERIDO)

ELSO JOSE TIRLONI (REQUERIDO)

GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI (REQUERIDO)

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000537-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. FERREIRA RESTAURANTE E CHURRASCARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIA PEREIRA DE ARAUJO OAB - GO16679 (ADVOGADO(A))

JOSE TEIXEIRA CHAVES FILHO OAB - GO17606 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REU)

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000537-84.2020.8.11.0037. AUTOR(A): A. B. FERREIRA RESTAURANTE 

E CHURRASCARIA REU: SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA, 

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por A.B. FERREIRA RESTAURANTE 

E CHURRASCARIA – ME em face de SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL 

LTDA e PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, 

todos devidamente qualificados nos autos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a monitória é pertinente (artigo 700, Código de Processo 

Civil). Não estando presentes as hipótese de improcedência liminar do 

pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo aos 

requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo 

Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado aos 

requeridos, no mesmo prazo e nos próprios autos, opor Embargos à Ação 

Monitória, alertando-os de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código 

de Processo Civil, quando alegar que a parte autora pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-ão declarar de imediato o valor que 

entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado 

da dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. 
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Ainda, poderá os requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5%, requerer o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescida da correção 

monetária e dos juros legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, 

ambos do Código de Processo Civil. Ficam os requeridos alertados de que, 

não sendo cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios 

e não sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 21/05/2020, às 13h20min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001388-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001388-26.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A RÉU: 

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001333-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT7681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001333-75.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA 

MT Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE 

MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

valor de R$30.208,39 (trinta mil duzentos e oito reais e trinta e nove 

centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

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

pela parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 

774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. A citação, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005021-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1005021-50.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
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ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega que firmou Contrato de Financiamento com o requerido, 

concedendo um crédito no valor líquido de R$ R$ 41.279,82 (quarenta e 

um mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), que 

deveria ser pago em 48 prestações, cujo vencimento da última parcela era 

para o dia 16/01/2019, destinado à aquisição de um veículo alienado 

fiduciariamente, modelo PRISMA FLEX LTZ 1.4 8V SPE/4 (AUT) A/G 4P, 

marca CHEVROLET, ano 2014/2015, cor prata, Chassi n.º 

9BGKT69R0FG308181 e placa OBS-7361. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir as parcelas, e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo alienado. No Id nº 10502181, liminar de busca e apreensão, esta 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 10652412/10652422. Devidamente citada, a parte 

requerida não apresentou contestação, limitando-se a apresentar uma 

proposta de pagamento parcelado do valor cobrado, a fim de purgar a 

mora e reaver o veículo aprendido (Id nº 10962508). Impugnação a 

contestação apresentada no Id nº 11584619. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A parte requerida foi devidamente citada (Id nº 

10652342), contudo, apenas se manifestou, sem contestar a ação, bem 

como não efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, 

portanto, revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II do Código de Processo Civil. Nesse passo, em 

que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor encontram 

respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o 

negócio entabulado entre as partes, bem como nos documentos que 

demonstram a constituição em mora da requerida. Presumindo-se que os 

fatos alegados na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência 

da ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do 

bem em prol da instituição financeira contratada, ora requerente. Ademais, 

insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da 

mora e, ainda, o inadimplemento do devedor, requisitos estes 

demonstrados nos autos. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação 

extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil), os quais ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, visto a parte ser beneficiaria da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao DETRAN desta 

Comarca, comunicando a autorização para proceder à transferência para 

a parte requerente ou a terceiros que indicar. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquivem-se os autos com baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004326-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEREIRA LIMAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004326-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDIVALDO PEREIRA LIMAS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de EDIVALDO PEREIRA 

LIMAS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega que firmou 

Contrato de Financiamento com o requerido, concedendo um crédito no 

valor líquido de R$ 18.175,82 (dezoito mil cento e setenta e cinco reais e 

oitenta e dois centavos), que deveria ser pago em 48 prestações, cujo 

vencimento da última parcela era para o dia 26/10/2019, destinado à 

aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, modelo PALIO WEEKEND 

ADVEN, marca FIAT, ano 2009, cor prata, Chassi n.º 

9BD17309TA4285405 e placa NJQ9977. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir as parcelas e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo alienado. No Id nº 10268446, liminar de busca e apreensão 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 10362254/10362266. Devidamente citada, a parte 

requerida não apresentou contestação, limitando-se a apresentar uma 

proposta de pagamento parcelado do valor cobrado, a fim de purgar a 

mora e reaver o veículo aprendido (Id nº 10836547). Manifestação da 

parte requerida, pugnando pelo julgamento da causa (Id nº 25062972). É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A parte requerida foi devidamente citada (Id nº 

10362206), contudo, apenas se manifestou sem conteestar a ação e não 

efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, 

revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II, do Código de Processo Civil. Nesse passo, 

em que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor encontram 

respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o 

negócio entabulado entre as partes, bem como nos documentos que 

demonstram a constituição em mora da requerida. Presumindo-se que os 

fatos alegados na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência 

da ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do 

bem em prol da instituição financeira contratada, ora requerente. Ademais, 

insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da 

mora e, ainda, o inadimplemento do devedor, requisitos estes 

demonstrados nos autos. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação 

extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 
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Processo Civil), os quais ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, visto a parte ser beneficiaria da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao DETRAN desta 

Comarca, comunicando a autorização para proceder à transferência para 

a parte requerente ou a terceiros que indicar. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquivem-se os autos com devidas baixas 

na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000736-09.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000742-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000742-16.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000748-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000748-23.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000397-50.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Analisando a petição 

inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela 

lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 
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à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 21 de maio de 2020, às 13h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000101-28.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

21 de maio de 2020, às 14h, a ser realizada pelo conciliador, na sede do 

Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (art. 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a 

dispensa da audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual, conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001087-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE PAULA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001087-79.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

JAIR DE PAULA Vistos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente 

impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, 

§3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes 

e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 

14h20min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Conste no mandado que o banco requerido deverá encaminhar 

representante com poderes para transigir. Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º, 

do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem na audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a dispensa 

da audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual, conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000535-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000535-17.2020.8.11.0037. AUTOR(A): SUPERMERCADO SANTO 

ANTÔNIO LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOÃO BATISTA DE 

CASTRO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA 

DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE DE FORMA INAUDITA 

ALTERA PARS C/C DANOS MORAIS ajuizada por SUPERMERCADO 

SANTO ANTÔNIO LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29269062, foi determinada a intimação da parte requerente 

para emendar a inicial, apresentando documentos que comprovassem a 

hipossuficiência alegada. No ID nº 30178673, certidão informando o 

decurso do prazo. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte requerente 

emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para 

sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as 

determinações. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, inviabilizada a 

segura prestação jurisdicional por culpa da parte requerente, impõe-se 

seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em conformidade como o disposto 

no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Sem 

custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa 

frustrada de distribuição da ação. Certificado o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. 

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

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007128-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIAS RONALD BRAUN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004081-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO NAUFAL BOSSONARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI OAB - MT24926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que, foram efetuadas as 

anotações devidas no sistema acerca do retorno destes autos da 

Segunda Instância. Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS 

AUTOS, com a finalidade de intimar as partes, para manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, 

sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000004-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DIONE LIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000004-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARCOS DIONE LIRA SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra 

MARCOS DIONE LIRA SANTOS, ambos qualificados. Alega a requerente 

que firmou Contrato de Financiamento com o requerido, concedendo um 

crédito no valor de R$ 48.852,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e 

cinquenta e dois reais), que deveria ser pago em 60 prestações, cujo 

vencimento da primeira estava previsto para o dia 02/08/2014 e da última 

para o dia 02/07/2019, destinado à aquisição de um veículo alienado 

fiduciariamente, marca Volkswagen, modelo GOL 1.0 8V (G6) 

(TOTALFLEX), ano de fabricação 2014, cor branca, placa OBQ-6897, 

chassi nº 9BWAA45U9FP047716. Aduz que a requerida deixou de adimplir 

as prestações vencidas, a partir de 02/02/2017, e requereu, liminarmente, 

a busca e apreensão do veículo alienado. No Id nº 11547628, liminar de 

busca e apreensão devidamente cumprida, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito constante no ID nº 11639852/11639873. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

requerendo a revisão das cláusulas contratuais, bem como a restituição 

do bem apreendido, ao final requer a condenação da parte requerente em 

custas e honorários advocatícios (Id nº 12203274). No Id nº 12222937, 

manifestação da parte requerente, pugnando pelo julgamento antecipado 

da lide. No Id nº 17480495, a parte requerida informou a existência da 

ação revisional de contrato (nº 1000578-56.2017.811.0037), que tem o 

mesmo objeto em discussão destes autos. Assim, declara a inexistência 

de produção de provas e requer o julgamento da ação supracitada. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando detidamente o conjunto probatório 

colacionado aos autos, verifico que a matéria constitutiva do direito 

apresentado pelo requerente conduz à procedência do pedido. Ademais, 

insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da 

mora e, ainda, o inadimplemento do devedor. Nesse sentido, entende o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada 

mediante notificação extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório 

de Títulos e Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do 

Decreto-Lei n. 911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do 

pagamento. Mora configurada. Manutenção da sentença de procedência. 

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 19/04/2012)”. Oportuno aludir que o requerente 

aportou aos autos a configuração da mora mediante o instrumento de 

protesto (Id nº 11270230), o que ensejou a apreensão do bem (Id nº 

11639852/11639873). Validamente citada e regularmente apreendido o 

bem, a parte requerida apresentou contestação, pugnando pela revisão 

das cláusulas contratuais e, posteriormente, informou que houve a 

propositura de ação revisional de contrato, que tramita perante este juízo, 

sob nº 1000578-56.2017.811.0037, bem como requer a restituição do bem 

apreendido e condenação da parte requerente em custas e honorários 

advocatícios. Deste modo, deixo de apreciar os pedidos formulados em 

sede de contestação, tendo em vista que as alegações aventadas foram 

discutidas em ação própria, a qual foi julgada improcedente, tornando, 

assim, incabível na presente demanda a discussão de matéria julgada. 

Neste sentido, cita-se jurisprudência: COISA JULGADA – Contrato 

bancário – Ação revisional – Ajuizamento de ação de embargos à 

execução para discutir o mesmo contrato – Algumas questões idênticas já 

examinadas e julgadas – Impossibilidade de reapreciá-las – Pressuposto 

processual negativo – Coisa julgada – Ocorrência: – Tendo sido opostos 

embargos à execução hipotecária para discussão do contrato, a análise 

das mesmas questões já levantadas e julgadas em ação revisional, fica 

obstada, em razão da ocorrência do pressuposto processual negativo, da 

coisa julgada, sendo permitida somente a análise dos pontos não 

examinados. MULTA CONTRATUAL – Contrato bancário – Relação de 

Consumo- Inteligência da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça- 

Multa por inadimplemento- Limitação do valor prevista no artigo 52, § 1º do 

Código de Defesa do Consumidor – Incidência - Obrigatoriedade: -Em se 

tratando de contrato bancário, regido pelo Código de Defesa do 

Consumidor, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, por 

meio da edição da Súmula n. 297, é certo que a previsão de incidência de 

multa por inadimplemento deve estar de acordo com o artigo, 52, § 1º 

daquela legislação. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 

10001060420018260068 SP 1000106-04.2001.8.26.0068, Relator: Nelson 

Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/11/2019, 13ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/11/2019) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM 

MÓVEL – Ação de busca e apreensão – Devedor inadimplente, mora não 

purgada – Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive as 

parcelas vincendas e encargos – Anterior posicionamento revisto, em 

atenção ao resultado do julgamento do Recurso Especial Representativo 

de Controvérsia n.º 1.418.593/MS, que impõe a necessidade do 

pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar – Propriedade e posse plena do bem que se 

consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a 
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liminar – Exegese do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 – Ação julgada 

procedente, para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da 

lide nas mãos do credor – Descabimento de discussão acerca de 

cláusulas contratuais – Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - 

AC: 10004053820198260136 SP 1000405-38.2019.8.26.0136, Relator: 

José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 23/09/2019, 31ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019) (grifo nosso). 

Assim, restando comprovado o inadimplemento e a constituição em mora 

da parte requerida, bem como a ausência de purgação da mora e de 

argumentos e provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado 

pelo autor, impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim de consolidar a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição 

financeira contratada, ora requerente. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM 

FAVOR DO REQUERENTE, tornando definitiva a liminar concedida no Id nº 

11547628. Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa 

(artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil). Oficie-se ao 

DETRAN desta Comarca, comunicando a autorização para proceder à 

transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar. 

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquivem-se os 

autos com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e 

as cautelas de praxe. Sentença publicada e registrada pelo Sistema do 

PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003429-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003429-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA DE LOURDES MORAES 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de MARIA DE LOURDES 

MORAES, ambos devidamente qualificados. Alega a requerente que firmou 

Contrato de Financiamento com o requerido, concedendo um crédito no 

valor líquido de R$25.978,56 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos), que deveria ser pago em 48, com 

vencimento final dia 16/11/2020, destinado à aquisição de um veículo 

alienado fiduciariamente, marca FIAT, modelo STRADA CE ADV. 1.8 16V, 

ano 2012/2013, chassi 9BD27804PD7549350, placa ITI-6751, cor prata e 

renavam nº 477805655. Aduz que a requerida deixou de adimplir as 

prestações vencidas, a partir de 16/03/2018, e requereu, liminarmente, a 

busca e apreensão do veículo alienado. No Id nº 16600984, liminar de 

busca e apreensão devidamente cumprida, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito constante no ID nº 17019670/17019675. 

Devidamente citada (Id nº 17019536), a parte requerida apresentou 

contestação, alegando a ausência de devolução dos valores pagos, a 

inconstitucionalidade do Decreto 911/69 e aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial do Contrato no caso dos autos, bem como 

requereu designação de audiência de conciliação. No Id nº 18774362, 

impugnação à contestação. Nos Ids nº 20178631 e 20405297, 

manifestação das partes, informando o desinteresse na produção de 

provas. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que, o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Analisando detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos, 

verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado pelo requerente 

conduz à procedência do pedido. Ademais, insta consignar que para a 

concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o 

inadimplemento do devedor. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante 

notificação extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos 

e Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei 

n. 911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. 

Mora configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Oportuno aludir que o requerente aportou aos 

autos a configuração da mora mediante o instrumento de protesto (Id nº 

16242882), o que ensejou a apreensão do bem (Ids nº 

17019670/17019675). Validamente citada e regularmente apreendido o 

bem, a parte requerida apresentou contestação, alegando a ausência de 

devolução dos valores pagos, a inconstitucionalidade do Decreto 911/69 e 

aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato ao caso dos 

autos. Conforme estabelece o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, estando a 

parte inadimplente ou em mora, poderá o requerido vender o bem a 

terceiros, aplicando o valor no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes para só então proceder com a devolução saldo 

remanescente, com a devida prestação de contas. Nesse sentido: 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E 

REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. NULIDADE DA SENTENÇA . REJEITADAS. 

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM 

ASSINATURA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE-VALIDADE. ANULAÇÃO DA 

SENTENÇA. REGRESSO À 1ª INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE CONEXÃO 

DOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS 1. A comprovação 

da mora, requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e 

Apreensão em contratos de alienação fiduciária, deve ser realizada de 

acordo com as normas previstas em lei, a fim de garantir a validade do 

procedimento. 2. Comprova-se, pois, a mora, através de notificação 

extrajudicial emitida por via postal com aviso de recebimento, ao domicílio 

do devedor, no endereço constante no contrato. 3. A eventual devolução 

de valores ao devedor somente poderá vir a ser efetivada após a venda 

do bem, pela instituição financeira ora apelada, depois de serem 

deduzidas as quantias relativas ao crédito e às despesas por ela 

assumidas, conforme dispõe a norma contida no caput do artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. 4. A sentença vergastada merece ser anulada, 

regressando os autos à 1ª instância a fim de que possa aquele douto juízo 

apreciar o pleito inicial, e determinar o seu regular processamento e 

julgamento, apreciando o requerimento de produção de prova pericial, em 

observância ao devido processo legal. 5. A conexão das ações predispõe 

que sejam julgadas simultaneamente, para que não hajam decisões 

conflitantes. Sendo comum a causa de pedir e o objeto das duas ações, 

deveria ter sido determinada a conexão delas pelo magistrado de piso. 6. 

Recursos conhecidos e providos. (TJ-PI - AC: 00143021020128180140 PI, 

Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 06/02/2018, 

1ª Câmara Especializada Cível). Assim, não há o que se falar em 

obrigatoriedade devolução dos valores pagos em momento anterior à 

propositura da ação, vez que não há previsão legal neste sentido e que 

não configura condição para ajuizamento da ação. Quanto a alegação da 

parte requerida de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69, esta não 

merece prosperar, visto que referida lei não ofende os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, observa os imperativos 

da celeridade, economicidade e segurança jurídica, sendo que referida 

norma já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Superior Tribunal 

de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: ART. 5º, 

INCISOS LIV E LV, DA CF/1988 - INOCORRÊNCIA -DECRETO-LEI 

RECEPCIONADO PELA CARTA MAGNA -INCONSTITUCIONALIDADE 

INEXISTENTE -PRECEDENTES. '[...] o art. 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 

911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo egrégio Supremo 
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Tribunal Federal e também por esta Corte Superior de uniformização 

jurisprudencial, não ofende os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, mas, ao contrário, observa os imperativos da celeridade, 

economicidade e segurança jurídica' (STJ - REsp n. 1.183.638/MS, Rel. 

Ministro Massami Uyeda). CONSTITUCIONAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. DL 911/69. RECEPÇÃO 

PELA CF/88. I. Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão 

do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar 

normas infraconstitucionais. II. Alegação de ofensa o devido processo 

legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, 

dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a 

preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário 

é a ofensa direta, frontal. III. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

posicionou-se, por diversas vezes, no sentido da recepção do DL 911/69 

pela CF/88. Precedentes. IV. Agravo não provido"(AI-AGR nº 501.740/MG, 

Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 26/04/2005). 

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEI N.º 911/69. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. 

PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DE DÍVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 

inconstitucionalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 já foi 

afastada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que o 

mesmo não ofende os princípios constitucionais, mas, ao contrário, 

observa os imperativos da celeridade, economicidade e segurança 

jurídica. 2. A dificuldade financeira encontrada no cenário nacional, 

embora sensibilize, não tem o condão de eximir a parte apelante de suas 

responsabilidades, em detrimento dos interesses do credor, sob pena de 

caracterizar-se o enriquecimento sem causa. 3. O Decreto-Lei 911/69, em 

seu art. 2º, § 3º, faculta ao credor fiduciário, no caso de descumprimento 

do contrato por parte do contratante, considerar, de pleno direito, 

vencidas todas as obrigações contratuais, sem ressalva de qualquer 

desconto em razão do vencimento antecipado da dívida, ou mesmo, em 

caso de purga da mora 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida. (TJ-DF 20161610060433 DF 0020131-65.2016.8.07.0001, Relator: 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 14/06/2017, 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2017 . Pág.: 

274/275). Por fim, em relação à alegação de aplicabilidade da Teoria do 

Adimplemento Substancial do Contrato ao caso em apreço, conforme já 

decidido pelo STJ em julgamento de Recurso Especial, referida teoria não 

se aplica em ações de busca e apreensão, uma vez que é incompatível 

com o Decreto-Lei n. 911/1969, que exige expressamente a quitação 

integral da divida para que o bem alienado fiduciariamente seja 

remancipado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - 

INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda 

Seção do STJ, não se aplica a teoria de adimplemento substancial aos 

contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, cabendo ao banco promover a 

busca e apreensão independentemente da extensão do débito. (TJ-MT - 

APL: 00036223120168110039 58683/2017, Relator: DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017). 

Ademais, da análise dos autos, verifico que a parte autora adimpliu com 

apenas 15 parcelas das 48 parcelas previstas no contrato, restando 

inaplicável tal teoria na presente demanda. Deste modo, restando 

comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da parte 

requerida, bem como a ausência de purgação da mora e de argumentos e 

provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado pelo autor, 

impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim de consolidar a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição 

financeira contratada, ora requerente. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em 

favor da parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado 

de registro e venda extrajudicial dos bens. Torno definitiva a liminar 

concedida no Id nº 16600984. Ainda, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), 

os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, visto a parte 

ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, 

comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte 

requerente ou a terceiros que indicar. Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se. Após, arquivem-se os autos com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003429-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003429-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA DE LOURDES MORAES 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de MARIA DE LOURDES 

MORAES, ambos devidamente qualificados. Alega a requerente que firmou 

Contrato de Financiamento com o requerido, concedendo um crédito no 

valor líquido de R$25.978,56 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e oito 

reais e cinquenta e seis centavos), que deveria ser pago em 48, com 

vencimento final dia 16/11/2020, destinado à aquisição de um veículo 

alienado fiduciariamente, marca FIAT, modelo STRADA CE ADV. 1.8 16V, 

ano 2012/2013, chassi 9BD27804PD7549350, placa ITI-6751, cor prata e 

renavam nº 477805655. Aduz que a requerida deixou de adimplir as 

prestações vencidas, a partir de 16/03/2018, e requereu, liminarmente, a 

busca e apreensão do veículo alienado. No Id nº 16600984, liminar de 

busca e apreensão devidamente cumprida, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito constante no ID nº 17019670/17019675. 

Devidamente citada (Id nº 17019536), a parte requerida apresentou 

contestação, alegando a ausência de devolução dos valores pagos, a 

inconstitucionalidade do Decreto 911/69 e aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial do Contrato no caso dos autos, bem como 

requereu designação de audiência de conciliação. No Id nº 18774362, 

impugnação à contestação. Nos Ids nº 20178631 e 20405297, 

manifestação das partes, informando o desinteresse na produção de 

provas. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que, o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Analisando detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos, 

verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado pelo requerente 

conduz à procedência do pedido. Ademais, insta consignar que para a 

concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o 

inadimplemento do devedor. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante 

notificação extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos 

e Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei 

n. 911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. 

Mora configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Oportuno aludir que o requerente aportou aos 

autos a configuração da mora mediante o instrumento de protesto (Id nº 
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16242882), o que ensejou a apreensão do bem (Ids nº 

17019670/17019675). Validamente citada e regularmente apreendido o 

bem, a parte requerida apresentou contestação, alegando a ausência de 

devolução dos valores pagos, a inconstitucionalidade do Decreto 911/69 e 

aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato ao caso dos 

autos. Conforme estabelece o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, estando a 

parte inadimplente ou em mora, poderá o requerido vender o bem a 

terceiros, aplicando o valor no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes para só então proceder com a devolução saldo 

remanescente, com a devida prestação de contas. Nesse sentido: 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E 

REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. NULIDADE DA SENTENÇA . REJEITADAS. 

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM 

ASSINATURA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE-VALIDADE. ANULAÇÃO DA 

SENTENÇA. REGRESSO À 1ª INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE CONEXÃO 

DOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS 1. A comprovação 

da mora, requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e 

Apreensão em contratos de alienação fiduciária, deve ser realizada de 

acordo com as normas previstas em lei, a fim de garantir a validade do 

procedimento. 2. Comprova-se, pois, a mora, através de notificação 

extrajudicial emitida por via postal com aviso de recebimento, ao domicílio 

do devedor, no endereço constante no contrato. 3. A eventual devolução 

de valores ao devedor somente poderá vir a ser efetivada após a venda 

do bem, pela instituição financeira ora apelada, depois de serem 

deduzidas as quantias relativas ao crédito e às despesas por ela 

assumidas, conforme dispõe a norma contida no caput do artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. 4. A sentença vergastada merece ser anulada, 

regressando os autos à 1ª instância a fim de que possa aquele douto juízo 

apreciar o pleito inicial, e determinar o seu regular processamento e 

julgamento, apreciando o requerimento de produção de prova pericial, em 

observância ao devido processo legal. 5. A conexão das ações predispõe 

que sejam julgadas simultaneamente, para que não hajam decisões 

conflitantes. Sendo comum a causa de pedir e o objeto das duas ações, 

deveria ter sido determinada a conexão delas pelo magistrado de piso. 6. 

Recursos conhecidos e providos. (TJ-PI - AC: 00143021020128180140 PI, 

Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 06/02/2018, 

1ª Câmara Especializada Cível). Assim, não há o que se falar em 

obrigatoriedade devolução dos valores pagos em momento anterior à 

propositura da ação, vez que não há previsão legal neste sentido e que 

não configura condição para ajuizamento da ação. Quanto a alegação da 

parte requerida de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69, esta não 

merece prosperar, visto que referida lei não ofende os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, observa os imperativos 

da celeridade, economicidade e segurança jurídica, sendo que referida 

norma já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Superior Tribunal 

de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: ART. 5º, 

INCISOS LIV E LV, DA CF/1988 - INOCORRÊNCIA -DECRETO-LEI 

RECEPCIONADO PELA CARTA MAGNA -INCONSTITUCIONALIDADE 

INEXISTENTE -PRECEDENTES. '[...] o art. 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 

911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo egrégio Supremo 

Tribunal Federal e também por esta Corte Superior de uniformização 

jurisprudencial, não ofende os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, mas, ao contrário, observa os imperativos da celeridade, 

economicidade e segurança jurídica' (STJ - REsp n. 1.183.638/MS, Rel. 

Ministro Massami Uyeda). CONSTITUCIONAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. DL 911/69. RECEPÇÃO 

PELA CF/88. I. Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão 

do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar 

normas infraconstitucionais. II. Alegação de ofensa o devido processo 

legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, 

dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a 

preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário 

é a ofensa direta, frontal. III. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

posicionou-se, por diversas vezes, no sentido da recepção do DL 911/69 

pela CF/88. Precedentes. IV. Agravo não provido"(AI-AGR nº 501.740/MG, 

Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 26/04/2005). 

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEI N.º 911/69. 

NÃO CARACTERIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. 

PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DE DÍVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 

inconstitucionalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 já foi 

afastada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que o 

mesmo não ofende os princípios constitucionais, mas, ao contrário, 

observa os imperativos da celeridade, economicidade e segurança 

jurídica. 2. A dificuldade financeira encontrada no cenário nacional, 

embora sensibilize, não tem o condão de eximir a parte apelante de suas 

responsabilidades, em detrimento dos interesses do credor, sob pena de 

caracterizar-se o enriquecimento sem causa. 3. O Decreto-Lei 911/69, em 

seu art. 2º, § 3º, faculta ao credor fiduciário, no caso de descumprimento 

do contrato por parte do contratante, considerar, de pleno direito, 

vencidas todas as obrigações contratuais, sem ressalva de qualquer 

desconto em razão do vencimento antecipado da dívida, ou mesmo, em 

caso de purga da mora 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida. (TJ-DF 20161610060433 DF 0020131-65.2016.8.07.0001, Relator: 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 14/06/2017, 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2017 . Pág.: 

274/275). Por fim, em relação à alegação de aplicabilidade da Teoria do 

Adimplemento Substancial do Contrato ao caso em apreço, conforme já 

decidido pelo STJ em julgamento de Recurso Especial, referida teoria não 

se aplica em ações de busca e apreensão, uma vez que é incompatível 

com o Decreto-Lei n. 911/1969, que exige expressamente a quitação 

integral da divida para que o bem alienado fiduciariamente seja 

remancipado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - 

INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento da Segunda 

Seção do STJ, não se aplica a teoria de adimplemento substancial aos 

contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, cabendo ao banco promover a 

busca e apreensão independentemente da extensão do débito. (TJ-MT - 

APL: 00036223120168110039 58683/2017, Relator: DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017). 

Ademais, da análise dos autos, verifico que a parte autora adimpliu com 

apenas 15 parcelas das 48 parcelas previstas no contrato, restando 

inaplicável tal teoria na presente demanda. Deste modo, restando 

comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da parte 

requerida, bem como a ausência de purgação da mora e de argumentos e 

provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado pelo autor, 

impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim de consolidar a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição 

financeira contratada, ora requerente. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em 

favor da parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado 

de registro e venda extrajudicial dos bens. Torno definitiva a liminar 

concedida no Id nº 16600984. Ainda, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), 

os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, visto a parte 

ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, 

comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte 

requerente ou a terceiros que indicar. Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se. Após, arquivem-se os autos com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001113-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRANIT MADEIRAS LTDA (AUTOR)

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMETRIA INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001113-77.2020.8.11.0037. AUTOR: LEME MADEIRAS E FERRAGENS 

LTDA, MADEIRANIT MADEIRAS LTDA REU: SIMETRIA INDUSTRIA DE 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

movida por LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA e OUTRO em face de 

SIMETRIA INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (art. 700 do CPC). Não estando presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo à parte requerida o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme 

determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, 

ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado a parte 

requerida, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-a de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando esta alegar que a parte autora pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderá a parte requerida, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Fica a parte requerida alertada de que, não sendo 

cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não 

sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 

14h40min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001088-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE PAULA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001088-64.2020.8.11.0037. AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: JAIR 

DE PAULA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de JAIR DE PAULA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 do CPC). Não estando presentes as hipótese de improcedência liminar 

do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo à 

parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

a parte requerida, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-a de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando esta alegar que a parte autora pleiteia 

quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da 

dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. 

Ainda, poderá a parte requerida, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Fica a parte requerida alertada de que, não sendo 

cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não 

sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 15h, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000427-85.2020.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDO LOURENÇO DO 

CARMO REU: BANCO PAN Vistos. Cumpra-se o despacho anterior, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera 

do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000061-46.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTÔNIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 

Vistos. Cumpra-se o despacho anterior, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000399-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000399-20.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento de 

ID nº 29558378 e da decisão de ID nº 29677897. Encaminhem-se as 

informações prestadas a Excelentíssima Sra. Dra. Relatora. Juntem-se 

cópias das informações prestadas aos autos. Aguarde-se o julgamento do 

referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente e o Ministério Público para, querendo, 

manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a petição do 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001196-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINEUZA GONCALVES DAMASCENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001196-93.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: MAURINEUZA GONÇALVES DAMASCENO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

MAURINEUZA GONÇALVES DAMASCENO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do bem: Marca/Modelo HONDA CB 500F, chassi nº 

9C2PC4820KR005003, ano/modelo 2019/2019, placa QCG6467, cor 

LARANJA e RENAVAM 01206063375 . Junta documentos. Decido. A mora 

está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID 

nº 29885538). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do 

Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000249-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. N. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000249-39.2020.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: RAFAELA PEREIRA 

NUNES DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BANCO RODOBENS S/A em face de RAFAELA PEREIRA 

NUNES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

29768952, as partes realizaram composição amigável nestes autos e 

pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a 

liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO de ID nº 29768952, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão. Determino a suspensão do processo até o 

cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, 

todos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, intimem-se as 

partes para informarem se o acordo foi integralmente cumprido. Após 

certifique-se e concluso para sentença. Intimem-se. Primavera do 

Leste/MT, 16 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001242-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALINE CRISTINE DE SOUZA LORENZONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001242-82.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ALINE CRISTINE DE SOUZA LORENZONI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de 

M J C BRINQUEDOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, 

formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição 

do bem: Marca/Modelo GM MERIVA JOY, chassi nº 9BGXL75G08C708539, 

ano/modelo 2007, cor CINZA e placa NJB0890. Junta documentos. Decido. 

A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de 

recebimento (ID nº 29953825). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 

3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007591-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007591-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JUNIOR BORGES DA SILVA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JUNIOR BORGES DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega que firmou 

Contrato de Financiamento com o requerido, concedendo um crédito no 

valor líquido de R$ 16.849,69 (dezesseis mil oitocentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e nove centavos), que deveria ser pago em 48 

prestações, cujo vencimento da última parcela era para o dia 22/10/2019, 

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, modelo 

CORSA HATCH MAXX, marca GM, ano 2008/2009, cor prata, Chassi n.º 

9BGXH68609B107380 e placa NJF8138. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir as parcelas e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo alienado. No Id nº 18608192, liminar de busca e apreensão 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 19189414. Devidamente citada, a parte requerida não 

apresentou contestação, limitando-se a informar a impossibilidade de 

pagamento (Id nº 19343102). Manifestação da parte requerente no Id nº 

19921503, pugnando pelo julgamento do feito. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A parte requerida foi devidamente citada (Id nº 

19189396), contudo, apenas se manifestou, sem contestar a ação e não 

efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, 

revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II, do Código de Processo Civil. Nesse passo, 

em que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor encontram 

respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o 

negócio entabulado entre as partes, bem como nos documentos que 

demonstram a constituição em mora da requerida. Presumindo-se que os 

fatos alegados na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência 

da ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do 

bem em prol da instituição financeira contratada, ora requerente. Ademais, 

insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da 

mora e, ainda, o inadimplemento do devedor, requisitos estes 

demonstrados nos autos. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação 

extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil), os quais ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, visto a parte ser beneficiaria da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao DETRAN desta 

Comarca, comunicando a autorização para proceder à transferência para 

a parte requerente ou a terceiros que indicar. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquivem-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002315-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1002315-26.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: MICHELLE DA SILVA SOUZA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de MICHELLE DA SILVA 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega que firmou 
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Contrato de Financiamento com o requerido, formulado com base no Dec. 

lei 911/69, a alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do bem: Marca/Modelo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, 

chassi nº 9BD17164LE5881055, ano/modelo 2013/2014, cor PRATA, placa 

OPZ-0083 e RENAVAM 00536644209. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir as parcelas e requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo alienado. No Id nº 20465565, liminar de busca e apreensão 

devidamente cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

constante no Id nº 20714875. Devidamente citada (Id nº 

20713986/21880088), a parte requerida não apresentou contestação, 

conforme certidão juntada no Id nº 23103782. No Id nº 22997224, 

manifestação da parte autora requerendo julgamento antecipado da lide. É 

o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A parte requerida foi devidamente citada (Id nº 

20713986/21880088), contudo, não contestou a ação e não efetuou o 

depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, revel, de modo 

que é cabível o julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 

355, II, do Código de Processo Civil. Nesse passo, em que pese tal 

presunção ser relativa, as alegações do autor encontram respaldo no 

conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o negócio 

entabulado entre as partes, bem como nos documentos que demonstram a 

constituição em mora da requerida. Presumindo-se que os fatos alegados 

na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim 

de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da 

instituição financeira contratada, ora requerente. Ademais, insta consignar 

que para a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, 

ainda, o inadimplemento do devedor, requisitos estes demonstrados nos 

autos. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação extrajudicial 

encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. 

Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. 

Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil). Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando a 

autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a 

terceiros que indicar. Transitada em julgado a sentença, certifique-se. 

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000353-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON RODRIGUES LAUCK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 3 5 3 - 3 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAIKON 

RODRIGUES LAUCK Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de MAIKON RODRIGUES LAUCK, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No Id nº 29019583, a parte requerente pugnou pela desistência 

e extinção do feito, tendo em vista que as partes transacionaram 

extrajudicialmente, bem como houve a restituição do veículo para a parte 

requerida e quitação da obrigação pactuada (Id nº 29025012). É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte requerente. 

Não houve restrições inseridas por este juízo junto ao sistema Renajud e 

Serasa. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001558-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1001558-32.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A em face de SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA 

SILVA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

27569220, a parte requerente pugnou pela desistência e extinção do feito, 

tendo em vista que as partes transacionaram extrajudicialmente. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas, se houverem, pela parte requerente. 

Não houve restrições inseridas por este juízo junto ao sistema Renajud e 

Serasa. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1003467-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DANIEL PEREIRA (REQUERIDO)

ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

MOACYR PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003467-12.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA 
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REQUERIDO: ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME, FELIPE DANIEL PEREIRA, 

SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, MOACYR PEREIRA ALVES Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR 

ANTECEDENTE ajuizada por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO 

LTDA em face de ALIMENTOS BRASIL LTDA, ANGUS ALIMENTOS EIRELI, 

FELIPE DANIEL PEREIRA, SILVIO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR e MOACYR 

PEREIRA ALVES, todos devidamente qualificados nos autos, visando o 

arresto de veículos dados em garantia ao instrumento de confissão de 

dívida firmado entre a requerente e os requeridos. No ID nº 21469328, 

decisão indeferindo o pedido liminar. No ID nº 22827594, as partes 

requeridas apresentaram contestação, aduzindo, preliminarmente, a 

ausência de recolhimento das custas iniciais. No mérito, alegam a 

inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em 

razão da ausência de provas da existência de ação capaz a leva-los a 

insolvência. No ID nº 23039736, impugnação a contestação. No ID nº 

23041777, a parte requerente apresentou o pedido principal. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, no que se refere a alegação de 

ausência de recolhimento de custas, esta não merece prosperar, vez que 

o pagamento das despesas processuais foi devidamente comprovada no 

ID nº 21110394/21110395, razão pela qual rejeito a preliminar. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A tutela cautelar tem por escopo garantir a 

eficácia futura e instrumental do processo, de forma que o seu âmbito de 

incidência restringe-se a um juízo superficial e sumário de avaliação. 

Nesta senda, a instrumentalidade de que se serve a medida cautelar deve 

repercutir em um mínimo de plausibilidade e viabilidade denotada pela 

fumaça do bom direito, bem como na existência do perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em que pese restar 

demonstrado, sumariamente, a probabilidade do direito do autor, 

consistente no instrumento de confissão de dívida, não visualizo a 

existência de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não 

há, nos autos, suporte probatório apto a evidenciar a insolvência das 

partes requeridas, justificando a apreensão dos bens antes de 

oportunizar o pagamento voluntário. Ainda, com relação a alegação da 

parte requerida de que esta utiliza os veículos para promoção de sua 

atividade principal e que os bens encontram-se alienado fiduciariamente a 

terceiro, assim como a alegação da parte requerente de que as partes 

requeridas teriam cometido crime de estelionato, em que pese relevantes 

para ação principal, tais matérias não são passíveis de análise em sede de 

medida cautelar, devendo serem suscitadas em momento oportuno e via 

adequada. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de tutela cautelar, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a decisão de ID nº 21469328. 

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o artigo 85, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando que o 

indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido 

principal (artigo 310 do Código de Processo Civil) e à luz do princípio da 

instrumentalidade das formas, recebo o pedido principal apresentado no ID 

nº 23041777. Acerca da possibilidade da conversão em execução já se 

manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. 

ADITAMENTO INICIAL. ALTERAÇÃO DO RITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. De acordo com o art. 308, do CPC efetivada a tutela 

cautelar, o autor deverá aditar a inicial formulando, no prazo de 30 dias, o 

pedido principal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em 

que deduzido o pedido de tutela cautelar. Se a parte autora possui um 

título executivo extrajudicial não há nenhum óbice para que requeira, no 

aditamento inicial, a conversão do procedimento visando à execução do 

a lud ido  t í tu lo .  (AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0000.18.041891-5/001, RELATOR DESEMBARGADOR ÁLVARES 

CABRAL DA SILVA, JULGADO EM 02 DE JUNHO DE 2019, PUBLICADO EM 

11 DE JUNHO DE 2019). Citem-se as partes executadas para pagarem a 

dívida no valor de R$279.223,62 (duzentos e setenta e nove mil, duzentos 

e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), acrescida das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do 

mandado de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e 

avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações 

dos executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pelas partes executadas e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados 

os executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

serão imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora 

será feita ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a 

que aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que os executados devem permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fiéis depositários, se não houver oposição do autor. Caso 

não sejam localizados bens, os executados devem ser intimados a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os 

executados deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Por fim, procedam-se as retificações necessárias no 

sistema PJE, com a conversão da ação para execução de título 

extrajudicial, e a inclusão da parte ANGUS ALIMENTOS EIRELI no polo 

passivo, conforme requerido (ID nº 21110391). Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007600-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA VENDRUSCOLO OAB - MT24876/O (ADVOGADO(A))

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007600-34.2018.8.11.0037. AUTOR(A): RENATO T DE OLIVEIRA & CIA 

LTDA - EPP REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 

Proceda-se a associação deste feito com o de número ação de n° 

1000672-04.2017.8.11.0037. Defiro o requerimento retro. Intime-se 

conforme requerido para que junto aos autos as informações no prazo de 

10 (dez) dias. Em seguida, intimem-se as partes para apresentarem 

memoriais finais no prazo legal, na forma sucessiva. Após, concluso para 

sentença. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004801-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODOLPHO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004801-81.2019.8.11.0037 JOAO 

PEDRO RODOLPHO RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO e outros Vistos. 

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, cujo valor da dívida 

perfaz o montante de R$ 499.078,50 (quatrocentos e noventa e nove mil 

setenta e oito reais e cinquenta centavos), e o executado DARCI 

CAMARGO, cujo valor da dívida perfaz o montante de R$ 455.991,28 

(quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e um reais e 

vinte e oito centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos 

financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o 

bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007240-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NEDI BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007240 -02 .2018 .8 .11 .003 7 .  E X E Q U E N T E :  A G R O L O G I C A 

AGROMERCANTIL LTDA EXECUTADO: JOAO NEDI BATISTA Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA em face de JOAO NEDI BATISTA, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 28773905, a parte 

requerente pugnou pela desistência e extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, de modo 

que a sua extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, pelo 

exequente. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003446-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMAR TAYAR (REU)

ESPÓLIO DE WALTER TAIAR (REU)

NILZE SEBASTIANA AVANCINI TAYAR (REU)

SALMA TAYAR MURAD (REU)

ANTONIETTA ATHIE TAYAR (REU)

RICARDO ELIAS TAYAR (REU)

MURAD ABU MURAD (REU)

JOSE CARLOS TAYAR (REU)

ROBERTO TAYAR (REU)

IVETE TAYAR (REU)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

HALID MAHMOUD DARWICHE (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ASSAAD MOHAMAD ASSAAD (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE BORTOLON (CONFINANTES)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, providenciar a distribuição da carta 

precatória.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001392-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA DA CUNHA (REU)

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REU)

APARECIDO EUGENIO DA CUNHA (REU)

CREUZA APARECIDA DA CUNHA (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 127650 Nr: 610-83.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS 

COSTA SALVADORI, M E M COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, RODRIGO 

HUMBERTO PRADO - OAB:7357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Vistos.

 Declaro encerrada a instrução.

 Saem os presentes intimados para apresentarem memoriais finais no 

prazo legal, na forma sucessiva.

 Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 130556 Nr: 3180-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CARNEIRO, TEODOMIRO CARNEIRO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLINO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SANTOS SILVA PINTO 

- OAB:4439/SE

 Processo nº: 3180-42.2014.811.0037 (Código 130556)
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Vistos.

Postergo a análise da petição retro para momento posterior a intimação por 

edital dos requerentes referente a sentença proferida à fl. 307.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença de fl. 307.

Após, remetam os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 134284 Nr: 6204-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO COMÉRCIO DE NOTEBOOKS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6204-78.2014.811.0037 (Código 134284)

Vistos.

Ante a impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, cite-a, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.

Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Sem prejuízo, defiro a manifestação ministerial de fl. 101.

Remetam-se os autos ao Ministério Publico, conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134284 Nr: 6204-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO COMÉRCIO DE NOTEBOOKS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 15(quinze) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135164 Nr: 6911-46.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:I.DECLARAR rescindido 

o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, referente ao 

veículo descrito como veículo CHEVROLET/S10 FD2, cor branca, 

ano/modelo 2013/2014, placas OAX-1237;II.CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento da multa contratual (cláusula 6ª), cujo valor deverá ser 

apurado em liquidação de sentença.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Confirmo a liminar concedida à fl. 57/59. Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135233 Nr: 6955-65.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTOS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BANCO IBI 

S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA CRISTINA HEPP 

RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - 

OAB:19758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:MT 6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:MT 11864

 Ainda, ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex.Considerando que o requerido não pugnou pelo levantamento do 

valor consignado, tampouco o requerente fez pedido para aceite do valor 

que depositou, intime-se a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar seus dados bancários para expedição de alvará judicial, a fim 

de restituir os valores depositados nos autos.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as determinações acima, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 7551-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS WEBER TON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCILO ROQUE CHAPARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

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

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Ainda, JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Tendo havido sucumbência recíproca, CONDENO as partes no 

pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada 

qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, os 

quais arbitro em R$ 3.000,00(três mil reais), atendendo ao disposto no 

artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 
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anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 145492 Nr: 2302-83.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ARAÚJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR EDUCACIONAL DA UNIC 

EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

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

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autoridade impetrada proceda à matrícula imediata do impetrante no 

sétimo semestre do curso de Direito e, por consequência, permita o 

acesso a todos os benefícios relacionados ao curso, tais como portal e 

outros.Torno definitiva a liminar concedida à fl. 51.Isento de custas.Sem 

honorários, a teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.Cumpra 

a Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 12.016/2009.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se com baixas e comunicações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 148926 Nr: 3811-49.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIA ROBKIN DUBIKIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

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

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte requerida se 

abstenha de proceder ao corte de energia elétrica na propriedade da 

requerente, identificada pela UC 20164603, cadastrada em nome de 

DARIA ROBKIN DUBIKIN, em relação aos débitos discutidos nestes autos 

(janeiro/fevereiro/março/abril/maio e junho – 2015).Confirmo a liminar de 

fls. 56/58.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo 

do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 165212 Nr: 2763-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BONOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCILENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:15573-A

 Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para:1.DECLARAR rescindido o contrato de locação celebrado entre 

as partes; 2.CONDENAR o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos, 

no valor equivalente a R$ 35.249,50 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta 

e nove reais e cinqüenta centavos), que deverá ser atualizado 

monetariamente a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga 

e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do 

valor da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Intime-se a parte requerente para indicação dos dados 

bancários e, com a apresentação, expeça-se alvará judicial dos valores 

depositados pelo requerido, bem como da caução.Considerando que a 

parte requerida já deixou o imóvel, deixo de expedir mandado para 

desocupação voluntária do imóvel.Após o trânsito em julgado, aguarde-se 

o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

09 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52084 Nr: 259-23.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.255/256, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 58404 Nr: 6054-10.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNI ADOLFO DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARANNA SANTOS DUARTE - 

OAB:9803/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT.6228, Thaisa Cristina Lemos da 

Silva Penha - OAB:9187

 Processo nº: 6054-10.2008.811.0037 (Código 58404)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 488/490, a parte requerente 

juntou petição alegando que as partes pactuarão acordo, requerendo a 

suspensão e homologação por esse Juízo. Entretanto, o acordo 

apresentando não consta assinatura da parte requerida.

 Assim, tendo em vista que o referido acordo não está assinado pelo 

requerido, intime-o, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre tais documentos, bem como se houve o 

devido cumprimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59736 Nr: 7530-83.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉSLIE RENOSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HAMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre a petição de fls.2.245, 

requerendo o que entenderem de direito no prazo de 15(quinze)dias. 

Informo ainda, que o presente feito tem a finalidade de dar ciência às 

partes sobre data, hora e local da pericia, que ocorrerá no Fórum Cível de 

Primavera do Leste, na 3ª Vara Cível, na data do dia 07/04/2020 as 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 65458 Nr: 5286-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÍLIO IMÓVEIS (BENEDETI & BENEDETTI LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 100 e determino a expedição de ofícios às 

concessionárias de água e energia, bem como às empresas de telefonia, 

a fim de buscar o endereço da executada.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256 do Código de 

Processo Civil. Veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 1570-78.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESTILIO SEGUNDO FRIZON, PAVEL KUZNETSOV, 

MOACIR ANTÔNIO TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre a petição de fls. 674/676, 

requerendo o que entenderem de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 70693 Nr: 3004-05.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESTILIO SEGUNDO FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA TREVISAN RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, pelo exequente.Sem condenação em 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 3308-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: M A P DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o advogado da executada para indicar o endereço da parte, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Com a vinda das informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 71809 Nr: 4124-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA, ELSI MALISE ROTT NEISSE, VITOR NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4124-83.2010.811.0037 (Código 71809)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 180/181.

Ante a juntada de informações, proceda-se às atualizações e alterações 

de cadastro necessárias.

Assim, citem-se os herdeiros e sucessores de VITOR NEISSE 

pessoalmente, na forma como postulado, nos endereços indicados à fl. 

180.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 74238 Nr: 6557-60.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a busca do endereço da parte executada através dos 

convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 105205 Nr: 4198-06.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GERALDO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, CAIO HILÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 

253.825, GIOVANA BENVENUTTI - OAB:OAB/PR 26.631, GISELLE 

SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.Sem prejuízo, à 

fl. 222, aportou as autos pedido CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta 

por WAGNER AUGUSTO BUSS em face de CREDIFIBRA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Antes de analisar o pedido de fl.222, 

intime-se o advogado WAGNER AUGUSTO BUSS para juntar o cálculo 

atualizado da dívida, em 10 (dez) dias.Após, remetam os autos conclusos 

pa ra  de l i be rações .Pub l i que -se .  Reg i s t re - se .  I n t imem-se . 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112834 Nr: 3272-88.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO TOTAL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PREMOLI - 

OAB:26.717-SC

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre a petição do perito de fls. 

179/181, requerendo o que entenderem de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118237 Nr: 586-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDES DO COUTO BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andresa Martignago de Souza 

- OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 586-89.2013.811.0037 (Código 118237)

Vistos.

Postergo a análise da petição retro para momento posterior a intimação por 

edital do requerido referente à sentença proferida às fls. 70/71.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença de fls. 70/71.

Após, remetam os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 124892 Nr: 7461-75.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZA SANTOS OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS 

SILVA, LUZIA ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A EMPRÉSTIMO (BMG FÁCIL), 

ANDERSON H. S. MARTINS, CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA, 

TEC INFORMÁTICA - VENDAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO AZEM CAMARGO - 

OAB:6.043-E/MT

 Ainda, ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, 

a:1. Indenizar cada requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e 

juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta 

sentença;2.Indenizar as requerentes, a título de danos materiais, no valor 

de R$ $ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais), devendo 

a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo 

prejuízo.Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, solidariamente, os quais fixo em 

15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 125660 Nr: 8226-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA H. ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25.009 PR, RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 Processo nº: 8226-46.2013.811.0037 (Código 125660)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a Carta Precatória devolvida e juntada 

à fl. 1100-v não possui arquivo das mídias audiovisuais de oitiva das 

testemunhas, apenas os autos e respectivas decisões.

Assim, oficie-se ao Juízo Deprecado para que encaminhe os arquivos de 
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mídia audiovisual da respectiva audiência realizada no ato deprecado.

 Com a vinda das informações, intimem-se as partes para apresentarem 

memoriais finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126320 Nr: 8883-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M E M COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLA FABIANA H. ZIGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS 

LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 Processo nº: 8883-85.2013.811.0037 (Código 126320)

Vistos.

Oficie-se ao Juízo Deprecado para que informe sobre o regular 

cumprimento do ato deprecado à fl. 471.

 Com a vinda das informações, intimem-se as partes para apresentarem 

memoriais finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126513 Nr: 9059-64.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SALVADORI, CLAUDETE PINTO SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER 

- OAB:25.009 PR, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS 

LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Processo nº: 9059-64.2013.811.0037 (Código 126513)

Vistos.

Considerando o despacho de fl. 551, bem como que os autos de Código 

126320, 127650 e 125660 encontram-se apensados a estes autos, 

intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentem memoriais finais.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 98 Nr: 422-52.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ WANDERLEY ESCHER, MARILENE 

ESCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

27.914, SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN PIERRE DE LIMA - 

OAB:RS 44763, JOAO CARLOS BURKHARDT - OAB:15102/RS

 Processo nº: 422-52.1998.811.0037 (Código 98)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugna pela 

intimação da parte executada para quitar o débito, decorrente de 

condenação em honorários advocatícios nos autos de código nº 48032, 

conforme sentença transladada às fls. 419.

Todavia, os honorários fixados devem ser cobrados através de 

cumprimento de sentença nos embargos à execução, de modo que 

indefiro o pedido de fls. 421/421-v.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, bem como readapte o cálculo apresentado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 1741-74.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JOSÉ MARCELO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1741-74.2006.811.0037 (Código 39314)

Vistos.

Primeiramente, desentranhe-se o requerimento de fls. 179/183, atuando-o 

como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

comunicando-se ao distribuidor para as anotações devidas (art. 134, §1º, 

do CPC).

A instauração do incidente suspenderá o processo (art. 134, §3º, do 

CPC).

Instaurado o incidente, cite(m)-se o(s) sócio(s) para manifestação e 

requerer as provas cabíveis, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste (MT), 13 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 46848 Nr: 2315-63.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Processo nº: 2315-63.2007.811.0037 (Código 46848)

 Vistos.

Considerando que o acordo de fls. 294/298 engloba o feito de Código 

47681, e que nestes autos ocorreu leilão judicial referente ao imóvel de 

matricula nº 5.238, dê-se vista dos autos para manifestação no prazo de 
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10 (dez) dias.

Assim, postergo a homologação do acordo após manifestação das partes.

Sem prejuízo, apensem-se estes autos aos autos da ação nº 

3085-56.2007.811.0037 (código 47681).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 47681 Nr: 3085-56.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIMERCATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - 

OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O

 Processo nº 3085-56.2007.811.0037 (Código 47681)

Vistos.

Apensem-se estes autos aos autos da ação nº 2315-63.2007.811.0037 

(código 46848).

Sem prejuízo, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o acordo 

juntado nos autos em apenso às fls. 294/298.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 48861 Nr: 4303-22.2007.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO AGULHON, MARIA IZABEL ZACARELLI 

AGULHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes Ferreira - OAB:12263 /MT, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges - OAB:

 Processo nº: 4303-22.2007.811.0037 (Código 48861)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 364, reitere-se a intimação de fl. 363, 

devendo conter cópia do título objeto dos embargos.

Após, remetam os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 50333 Nr: 5596-27.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA JOSEFA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

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

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex, ante a justiça gratuita concedida neste ato.Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74005 Nr: 6324-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE 

RABELO GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO, VALDEMIRO GUENO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA 

- OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre a proposta de honorários do 

perito de fls. 177, requerendo o que entenderem de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 100150 Nr: 7963-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Vistos.

Apense-se estes autos aos autos da ação nº 3622-66.2018.811.0037 

(código 208811), bem como intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 100629 Nr: 8347-79.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8347-79.2010.811.0037 (Código 100629)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das partes 

executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$849.313,84 (oitocentos e quarenta e nove mil trezentos e treze reais e 

oitenta e quatro centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 
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indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 101282 Nr: 828-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINHO TONUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SERLEY DAL OLMO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEI VITÓRIO ROGENSKI - 

OAB:, CAMILA FAVRETTO VIEIRA - OAB:OAB/PR 69.803, MARELI 

LINCK NEITZKE - OAB:OAB/PR 64.503, MÔNICA HELENA RUARO 

TONELLI - OAB:41627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD, mais 

precisamente nos campos de pesquisa relativos às declarações de 

pessoas físicas – DIRPF, aos bens imóveis – DOI, e às propriedades 

territoriais rurais (DITR).

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizada as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem sobre 

o que lhes entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09p de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 102301 Nr: 1704-71.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO AGNOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº: 1704-71.2011.811.0037 (Código 102301)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das partes 

executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$12.390,27 (doze mil trezentos e noventa reais vinte e sete centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 103637 Nr: 2559-50.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINÁSIO DE ATIVIDADES FÍSICAS COLISEVM ARENA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR INÁCIO DA 

SILVA - OAB:30601/GO, LARISSA MORAES SANTOS - OAB:12975-B, 

MARIZETE INÁCIO DE FARIA - OAB:OAB/GO 13.240

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

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1.CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais 

acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao 

mês a contar da prolação desta sentença;1.CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento à parte requerente, o valor de R$ 13.289,26 (treze mil 

duzentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) a título de danos 

materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar 

do efetivo prejuízo.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo 

do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 109849 Nr: 8940-74.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA, Airton José de Andrade, VALDIVA 

ANGELINA MAZIERO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.819, GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:27461, GERSON LUIZ SEVERO - OAB:MT/27461

 Processo nº: 8940-74.2011.811.0037 (Código 109849)

Vistos.

Inicialmente, em relação à cessão de crédito noticiada às fls. 112/113 e 

119/126, defiro o pedido de alteração do polo ativo da demanda e 

determino a retificação de todos os registros processuais deste feito, 

passando a constar como autor da ação: “ATIVO S.A SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS“.

No caso, desnecessária a notificação da devedora, tendo em vista que a 

ausência de notificação não exonera o devedor de sua obrigação caso 

inexistente prova de pagamento ao cedente.

Nesse sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EXECUÇÃO – Substituição do credor em virtude de cessão – 

Cabimento - Desnecessidade de anuência do devedor – Aplicação do 

previsto no art. 778, III, do CPC/2015 – Notificação de que trata o art. 290 

do Código Civil que tem a finalidade única de impedir que o pagamento 

tenha que se repetir, caso seja efetuado ao credor primitivo, quando 

cedido o crédito sem a notificação – Arguição de nulidade infundada - 

Decisão mantida – Recurso não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento: 

AI 22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000(Processo: AI 

22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000, Órgão Julgador: 

17ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 12/07/2017. Julgamento: 12 de 

Julho de 2017 – Relator: Paulo Pastore Filho).
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Deste modo, proceda-se Sra. Gestora Judiciária as alterações 

necessárias no registro dos exequentes junto ao sistema Apolo e na capa 

dos autos.

 Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 111853 Nr: 2298-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDPDL"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR, RMDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 169 e, em consequência, a penhora e 

avaliação dos imóveis registrados no CRI desta Comarca, sob as 

matrículas nº 00182 e 1.915, bem como a intimação dos credores 

preferenciais, se existentes, para que se manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 112155 Nr: 2606-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA E PARRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo 

PEREIRA E PARRA LTDA em face de ROGERIO DO CARMO CABRAL 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 194, certidão comprovando que a parte exequente foi intimada via 

DJE para promover o andamento do feito, a qual quedou-se inerte

À fl. 196, certidão informando o decurso do prazo para a parte autora dar 

prosseguimento no feito após devidamente intimada à fl. 195-v.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente 

deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, 

configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 3002-64.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIO FURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982, ROSANA RIGONATO JUNQUEIRA - OAB:23.422/PR

 Processo nº: 3002-64.2012.811.0037 (Código 112495)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 3710-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJP, VJDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

das partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 113384 Nr: 3914-61.2012.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

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

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida à restituição 

dos valores pagos, após o enceramento dos grupos, devendo os valores 

ser corrigidos segundo o INPC e, caso o pagamento ocorra após os 30 

(trinta) dias, incidirá também juros de mora de 1% ao mês.CONDENO as 

partes no pagamento das custas e despesas processuais pro rata, 

arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos 

patronos, os quais arbitro em R$ 3.000,00(três mil reais), atendendo ao 

disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 115012 Nr: 5526-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

MULTIMARCAS LTDA, Airton José de Andrade, VALDIVA ANGELINA 

MAZIERO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo nº: 5526-34.2012.811.0037 (Código 115012)

 Vistos.

Tendo em vista que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, dê-se 

vista à esta para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 115532 Nr: 6086-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOSE KUIAWINSKI, ROSANI 

MARMENTINI KUIAWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932/O

 Processo nº: 6086-73.2012.811.0037 (Código 115532)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que não houve a notificação da Fazenda 

Púbica da União, do Estado e do Município, bem como não deu-se ciência 

ao membro do Ministério Publico.

Assim, chamo o feito à ordem para que notifiquem-se os representantes 

legais, da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, a fim de 

manifestar interesse na causa, devendo ser encaminhados a cada ente 

os autos para realizarem as suas manifestações.

Em seguida, dê-se ciência ao Ministério Publico.

Após, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 116225 Nr: 6858-36.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINS DA SILVA ARAUJO, 

LOURDES JACINTO MAZALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO SILVA CHAVES - 

OAB:22.792-BA

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

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 116297 Nr: 6935-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BORTOLUCCI, MÁRCIO 

SILVEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 6935-45.2012.811.0037 (Código 116297)Vistos.Defiro o 

requerimento de penhora on line em nome das partes executadas no valor 

atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$ 111.186,98 . Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, as partes executadas deverão ser 

intimadas, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Defiro, 

ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o pedido de busca 

de bens através do sistema INFOJUD.Procedam-se às diligências a fim de 

se buscar eventuais bens em nome das partes executadas, utilizando-se 

o Sistema INFOJUD.Juntada aos autos cópia das declarações de imposto 

de renda das partes executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de 

justiça, devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.Em 

relação ao pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema 

ANOREG, verifica-se que para a utilização deste sistema é necessário o 

recolhimento de custas e o exequente não é beneficiário da justiça 

gratuita. Ademais, considerando-se qualquer pessoa pode ter acesso ao 
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referido sistema CEI – ANOREG, bastando apenas cadastrar-se, poderá 

este providenciar a busca solicitada sem a intervenção do 

judiciário.Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117005 Nr: 7674-18.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIACOMI COSTA-ME, 

MAURICIO ANTONIACOMI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6204-78.2014.811.0037 (Código 134284)

Vistos.

Ante a impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, cite-a, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.

Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Sem prejuízo, defiro a manifestação ministerial de fl. 101.

Remetam-se os autos ao Ministério Publico, conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117397 Nr: 8073-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAVDC-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEAL, SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes às fls. 218/219, 

referentes a bloqueio dos cartões de crédito do executado.Assim, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117398 Nr: 8074-32.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E ALVES LTDA, SHERMAN SOUZA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes às fls. 131/132, 

referentes a bloqueio dos cartões de crédito do executado.Assim, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117399 Nr: 8075-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAVDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON KLEBER TEIXEIRA 

NUNES - OAB:2388/TO

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes às fls. 161/162, 

referentes a bloqueio dos cartões de crédito do executado.Assim, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 121005 Nr: 3499-44.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYMUNDO DE SOUZA TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, BENITO CID CONDE NETO - OAB:40.147 

OAB/DF, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela 

parte requerente, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 134711 Nr: 6540-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCI FAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, FLÁVIA CAMARGO 

KONAGESKI - OAB:MT 17.904, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI 

VIEIRA - OAB:MT 13.049, VANESSA CORREIA FAVARIN - OAB:OAB/MT 

17.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6540-82.2014.811.0037 (Código 134711)

Vistos.

Primeiramente, desentranhe-se o requerimento de fls. 115/117, atuando-o 

como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

comunicando-se ao distribuidor para as anotações devidas (art. 134, §1º, 

do CPC).

A instauração do incidente suspenderá o processo (art. 134, §3º, do 
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CPC).

Instaurado o incidente, cite(m)-se o(s) sócio(s) para manifestação e 

requerer as provas cabíveis, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135408 Nr: 7106-31.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1.CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais 

acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao 

mês a contar da prolação desta sentença;2.CONDENAR o requerido ao 

pagamento à parte requerente, o valor de R$ 14.512,70 (quatorze mil, 

quinhentos e doze reais e setenta centavos) a título de danos materiais, 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo 

prejuízo.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136114 Nr: 7657-11.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE 

- OAB:13706/MT

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

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% 

ao mês a contar da prolação desta sentença.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 137175 Nr: 8426-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MATEUS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO ALDRIGUE, JAIRO MACHNIC, 

ARTHUR HENRIQUE MOHR - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Processo nº 8426-19.2014.811.0037 (Código 137175)

Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 113/114 e, em consequência, a penhora e 

avaliação dos imóveis registrados no CRI desta Comarca, sob as 

matrículas nº 3.812, bem como a intimação dos credores preferenciais, se 

existentes, para que se manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 113/114.

Intime-se o executado PAULO ROGERIO ALDRIGUE, na pessoa de seu 

advogado e, não havendo patrono constituído, intime-o pessoalmente 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

livres e desembaraçados de ônus, sob as penas do artigo 774, V, do 

Código de Processo Civil.

Outrossim, ante o teor da certidão de fl. 109, reitere-se o ofício de fl. 104.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 143237 Nr: 1279-05.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAVDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTL-M, LDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl.220, intime-se a parte exequente para 

juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 143572 Nr: 1435-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão na decisão de fl. 253, 

fazendo constar:“(...) Considerando que a impugnação ao cumprimento de 

sentença foi acolhida, fixo em 10% sobre o valor executado, os 

honorários sucumbenciais em favor do patrono do impugnante/executado. 

(...)”No mais, permanecem inalterados os demais termos da 

decisão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 
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necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 145905 Nr: 2492-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADMLDM-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJIECDCL, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO TERRENGUI - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Indefiro, por ora, o pedido de restrição de circulação de fl. 

123.Consigno, no entanto, que a restrição incluída permanecerá de 

transferência, eis que, o bloqueio de circulação consiste em medida 

gravosa, que somente se justifica se evidenciado, no caso concreto, o 

envolvimento de legislação administrativa de trânsito, ilícitos penais, 

litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à segurança pública, 

situações estas excepcionais, as quais não verifico no presente 

caso.Neste sentido, cita-se jurisprudência:(...).Considere-se, ainda, que a 

restrição de transferência consiste meio hábil à garantir a execução, uma 

vez que obsta eventual tentativa de alienação do bem e confere 

publicidade à restrição, resguardando direitos de terceiros.Registre-se 

que o bloqueio de circulação poderá vir a ser deferido se verificada a 

alteração do contexto fático e ficando comprovado que o bloqueio de 

transferência não se afigura suficiente para evitar a ocorrência de 

fraudes e garantir a satisfação da dívida.Sem prejuízo, defiro o pedido de 

busca de bens através do sistema INFOJUD.Proceda-se às diligências a 

fim de se buscar eventuais bens em nome do executado, utilizando-se o 

Sistema INFOJUD.Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de 

renda do executado, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.Realizadas 

as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que 

lhes  en tender  de  d i re i t o ,  no  p razo  de  05  ( c i nco ) 

dias.Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 150676 Nr: 4706-10.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIA ROBKIN DUBIKIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelar Krummenauer - 

OAB:21906/0, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - OAB:22578-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

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

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 167273 Nr: 3835-43.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. CRUZ COMÉRCIO - ME, DANILO 

GOULART CRUZ, LINDAJARA DE FATIMA FRUET CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 178207 Nr: 9700-47.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALVES JUNIOR, MELVIRA MARIA 

QUINTINO NETA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

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

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da restituição aos requerentes do valor pago quanto à metragem dos 

muros construídos à menor, que deverá ser apurado em liquidação de 

sentença, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar 

do efetivo prejuízo. Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159969 Nr: 405-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EGLENIO BARROS 

SOARES, para devolução dos autos nº 405-83.2016.811.0037, Protocolo 

159969, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175119 Nr: 8059-24.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉSIO VERONÉZE, IVANETE IVONE VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889 MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 8059-24.2016.811.0037, Protocolo 

175119, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175116 Nr: 8058-39.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889 MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830 

MT, MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - OAB:MT/20189 - A, 

MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A, NAYRA 

MARTINS VILALBA - OAB:14047, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA 

- OAB:MT 22436

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 8058-39.2016.811.0037, Protocolo 

175116, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122818 Nr: 5357-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA, MARIA HELENA DE 

OLIVEIRA, JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE OLIVEIRA, JOSE CANDIDO 

DE OLIVEIRA FILHO, MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAR DE JESUS 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 5357-13.2013.811.0037, 

Protocolo 122818, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123921 Nr: 6488-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM MARIA ALIEVI BATISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA PEREIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 6488-23.2013.811.0037, Protocolo 

123921, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108278 Nr: 7441-55.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVACI GHISI, MARIA DAS GRAÇAS GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17134, CRISTIANE KUCHTA - OAB:47477, DARLEY DA 

SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA SANTOS 

DE MORAES, para devolução dos autos nº 7441-55.2011.811.0037, 

Protocolo 108278, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001325-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VIANA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL RESENDE SOUZA OAB - MT26876/O (ADVOGADO(A))

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001325-35.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 12 de março de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a requerente da certidão de transito em julgado da sentença, 

consignando que decorrido o prazo de 15(quinze) dias os autos serão 

encaminhados ao arquivo. Primavera do Leste, 2020-03-16. Assinado 

eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006337-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a Defensoria Pública da certidão de transito em julgado da 

sentença, consignando que decorrido o prazo de 15(quinze) dias os autos 

serão encaminhados ao arquivo. Primavera do Leste, 2020-03-16. 
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Assinado eletronicamente Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESMA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

1000413-09.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos à 1ª 

Instância, promovendo, se for o caso, no prazo legal, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento. Primavera do Leste, 16 de 

março de 2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 

1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001271-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAL ANTONINHO MORETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001271-35.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: IVAL ANTONINHO MORETTO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou 

comprovante da data do ajuizamento do processo, comprovante da data 

da citação do INSS, tampouco a fotocópia da sentença. Dessa forma, 

intime-se a parte exequente para, nos termos dos artigos 319, VI e 320 do 

Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001363-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PAULO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001240-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSALVA FERNANDES BOECHAT DOS SANTOS OAB - 

150.245.391-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001240-15.2020.8.11.0037. REPRESENTANTE: MARIA ROSALVA 

FERNANDES BOECHAT DOS SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente não juntou comprovante da data da citação do Município. Dessa 

forma, intime-se a parte exequente para, nos termos dos artigos 319, VI e 

320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001283-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO OAB - SP221199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente-Executivo da Agência da Previdência Social de Primavera do 

Leste - Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001283-49.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: NEUSA SALES EXECUTADO: 

INSS Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte exequente não 

juntou comprovante da data do ajuizamento do processo, comprovante da 

data da citação do INSS, fotocópia das sentenças, fotocópia da certidão 

do trânsito em julgado do acórdão, procuração e o deferimento da justiça 

gratuita. Dessa forma, intime-se a parte exequente para, nos termos dos 

artigos 319, VI e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001389-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001389-11.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MILTON FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não juntou 

a certidão de trânsito em julgado. Dessa forma, intime-se a parte 

exequente para, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, 

EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, conforme disposto no artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo diploma. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1006806-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006805-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006961-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ALVES AMORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006961-16.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 16 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002058-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RONDON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intimem-se as partes para que, 

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

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002944-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002944-97.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CLEUZENI MORAES DE SOUZA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sobre a 

proposta de acordo, diga a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005175-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARGARETE BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005175-97.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ROSANE MARGARETE BORGES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Sobre a 

proposta de acordo, diga a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007383-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007383-88.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: IVANETE RODRIGUES DA 

COSTA RAPACHI EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte 

exequente requer o restabelecimento de benefício por incapacidade. Para 

tanto, junta laudo de perícia médica judicial realizada no processo n. 

1001454-11.2017.8.11.0037, na qual foi constatada sua incapacidade total 

e temporária. Todavia, o pedido não merece acolhimento, haja vista que no 
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referido processo de conhecimento o requerido é o Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do 

Leste – IMPREV, Autarquia estranha a este feito. Outrossim, o objeto do 

presente processo é apenas o cumprimento de sentença, no que tange 

aos valores atrasados do benefício outrora pago pelo INSS. Ademais, 

eventual persistência da incapacidade deve ser apurada no processo 

ajuizado especificamente para este fim. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

restabelecimento. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução, valendo o 

silêncio como concordância tácita. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 162594 Nr: 1495-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BORGES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1495-29.2016.811.0037 (Código 162594)

SENTENÇA

Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a parte requerente não mais possui 

contato com sua Advogada, tampouco foi pessoalmente localizada para 

dar prosseguimento ao feito.

Assim, considerando a ausência do interesse processual, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107241 Nr: 6343-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, MARCOS 

VALÉRIO DA SILVA ARRUDA, SUELY FARIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, JOÃO OTAVIO MARQUES - OAB:MT 9.782, JOÃO 

PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16169 MT

 Processo nº: 6343-35.2011.811.0037 (Código 107241)

Vistos.

Inicialmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Expeçam-se os ofícios requeridos nos itens “a” e “b”.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o requerido imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 175109 Nr: 8051-47.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, ETHIENE BRANDÃO E SILVA, JOÃO JOSÉ MENDONÇA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andresa Martignago de 

Souza - OAB:13974

 Processo nº: 8051-47.2016.811.0037 (Código 175109)

Vistos.

Ante a rejeição pelo exequente do bem ofertado pelo executado, intime-se 

a parte executada para, caso queira, ofertar outro bem como garantia da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001327-68.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE COUTINHO VIEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001327-68.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: ELAINE COUTINHO VIEIRA DE MOURA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por ELAINE COUTINHO VIEIRA DE MOURA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de transtorno 

afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos; transtorno 

esquizoafetivo do tipo maníaco; esquizofrenia paranoide, impedindo-a de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 
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limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001330-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARCELINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001330-23.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: LUZIA ARCELINA DE JESUS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por LUZIA ARCELINA DE 

JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de outros transtornos ansiosos; espondilose; outras artroses; outros 

transtornos de discos intervertebrais; dorsalgia, impedindo-a de trabalhar. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001433-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA MENDES GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001433-30.2020.8.11.0037. 

IMPETRANTE: SINARA MENDES GUIMARAES IMPETRADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR ajuizado em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, devidamente qualificados nos autos. In 

casu, verifico que o fato de o remédio constitucional ter sido impetrado 
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contra ato de autoridade federal configura a incompetência absoluta deste 

Juízo de Direito, conforme dispõe o artigo 109, inciso VIII, da Constituição 

Federal, a saber: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: (...) VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato 

de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais 

federais.” Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DIRIGENTE DE SUBSIDIÁRIA DE 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual o critério para 

se estabelecer a competência para o julgamento do mandado de 

segurança é definido em razão da função ou da categoria funcional da 

autoridade indicada como coatora (ratione auctoritatis). Nessa senda, 

mostra-se despicienda a matéria versada na impetração, a natureza do 

ato impugnado ou a pessoa do impetrante. 2. No caso, figura no polo 

passivo do mandamus a sociedade anônima Liquigás, subsidiaria direta da 

Petrobras (sociedade de economia mista federal), que, em tese, exerce 

função federal delegada, porquanto suas atribuições decorrem e são, em 

princípio, controladas diretamente pelo poder estatal ao qual estão 

vinculadas. Precedentes. 3. Conflito conhecido para declarar competente 

a Justiça Federal. (CC 150.945/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017) grifei. Destarte, 

não é caso de competência delegada. Ante o exposto, DECLARO ESTE 

JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito e, por 

consequência, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS ao Juízo Federal 

competente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001437-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001437-67.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): NEUZA DE OLIVEIRA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO ajuizada por NEUZA DE OLIVEIRA SILVA, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de sequelas 

de hanseníase e polineuropatia em doenças classificadas em outra parte, 

impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

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

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado restaram demonstradas, uma 

vez que existe início de prova material da incapacidade laboral, conforme 

atestados e laudos médicos juntados ao processo. Diante das alegações 

e dos atestados médicos apresentados, resta demonstrada a 

incapacidade da parte requerente para o labor, razão pela qual DEFIRO EM 

PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que a parte 

requerida efetue o pagamento do benefício de auxílio-doença (NB 31 

619.687.614-0) pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Ademais, 

consigno que a tutela pode ser revista a qualquer tempo, caso haja 

modificação da situação atual. Assim, intime-se imediatamente a autarquia 

federal para cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002302-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BLASS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002302-27.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: VALDIR BLASS EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a concordância das partes (id 

n. 27947016 e id n. 30007096), HOMOLOGO os valores apresentados pela 

Contadoria do Juízo no Id nº 25463405. Proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando a expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV. Após, providencie-se o levantamento 

dos valores discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento 

dos valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000601-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SONIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000601-36.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: TELMA SONIA DE SOUZA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

oferecida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, alegando, em 

síntese, excesso na execução, ante a aplicação de índice incorreto para a 

aplicação dos juros moratórios. No id n. 30308447, a parte exequente 

manifestou concordância com os valores apresentados pela parte 

executada. É o relatório. Decido. Considerando que a parte exequente 

manifestou concordância com os valores apresentados pela parte 

executada, ACOLHO a impugnação à execução apresentada no id n. 

29291953 e, por consequência, HOMOLOGO os valores apresentados no 

id n. 29291956. Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor. Intime-se o advogado da parte exequente para que informe 

os dados bancários e, após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Sem prejuízo, considerando 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso 

de execução, em favor do Advogado público, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000526-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FERRARI NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000526-94.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: HENRIQUE FERRARI NUNES EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

oferecida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, alegando, em 

síntese, excesso na execução, ante a aplicação de índice incorreto para a 

aplicação dos juros moratórios. No id n. 30308283, a parte exequente 

manifestou concordância com os valores apresentados pela parte 

executada. É o relatório. Decido. Considerando que a parte exequente 

manifestou concordância com os valores apresentados pela parte 

executada, ACOLHO a impugnação à execução apresentada no id n. 

29294824 e, por consequência, HOMOLOGO os valores apresentados no 

id n. 29294825. Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor. Intime-se o advogado da parte exequente para que informe 

os dados bancários e, após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Sem prejuízo, considerando 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso 

de execução, em favor do Advogado público, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000592-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000592-74.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: LUCIANI DE ALMEIDA CUNHA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

oferecida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, alegando, em 

síntese, excesso na execução, ante a aplicação de índice incorreto para a 

aplicação dos juros moratórios. No id n. 30308387, a parte exequente 

manifestou concordância com os valores apresentados pela parte 

executada. É o relatório. Decido. Considerando que a parte exequente 

manifestou concordância com os valores apresentados pela parte 

executada, ACOLHO a impugnação à execução apresentada no id n. 

29328720 e, por consequência, HOMOLOGO os valores apresentados no 

id n. 29328721. Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor. Intime-se o advogado da parte exequente para que informe 

os dados bancários e, após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Sem prejuízo, considerando 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso 

de execução, em favor do Advogado público, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000528-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000528-64.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: LUCAS FRANCISCO NUNES PRATES EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO oferecida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

alegando, em síntese, excesso na execução, ante a aplicação de índice 

incorreto em relação a correção monetária. No id n. 30308385, a parte 

exequente manifestou concordância com os valores apresentados pela 

parte executada. É o relatório. Decido. Considerando que a parte 

exequente manifestou concordância com os valores apresentados pela 

parte executada, ACOLHO a impugnação à execução apresentada no id n. 

29310657 e, por consequência, HOMOLOGO os valores apresentados no 

id n. 29310658. Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor. Intime-se o advogado da parte exequente para que informe 

os dados bancários e, após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Sem prejuízo, considerando 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso 

de execução, em favor do Advogado público, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000596-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000596-14.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: TANIA MARIA DA SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

oferecida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, alegando, em 

síntese, excesso na execução, ante a aplicação de índice incorreto em 

relação a correção monetária. No id n. 30308444, a parte exequente 

manifestou concordância com os valores apresentados pela parte 

executada. É o relatório. Decido. Considerando que a parte exequente 

manifestou concordância com os valores apresentados pela parte 

executada, ACOLHO a impugnação à execução apresentada no id n. 

29305652 e, por consequência, HOMOLOGO os valores apresentados no 

id n. 29305654. Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor. Intime-se o advogado da parte exequente para que informe 

os dados bancários e, após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados. Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Sem prejuízo, considerando 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso 

de execução, em favor do Advogado público, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000410-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE COSTA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000410-88.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ADELAIDE COSTA E SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

oferecida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, alegando, em 

síntese, excesso na execução, ante a aplicação de índice incorreto em 

relação a correção monetária, bem como a exclusão dos honorários 

advocatícios. No id n. 30308272, a parte exequente manifestou 

concordância com os valores apresentados pela parte executada. É o 

relatório. Decido. Considerando que a parte exequente manifestou 

concordância com os valores apresentados pela parte executada, 

ACOLHO a impugnação à execução apresentada no id n. 29325833 e, por 

consequência, HOMOLOGO os valores apresentados no id n. 29325834. 

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor. Intime-se o 

advogado da parte exequente para que informe os dados bancários e, 

após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados. Com a 

vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção. Sem prejuízo, considerando o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação de honorários no 

caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso de execução, em 

favor do Advogado público, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000423-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000423-87.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: NILCEIA RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

oferecida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, alegando, em 

síntese, excesso na execução, ante a aplicação de índice incorreto em 

relação a correção monetária, bem como a exclusão dos honorários 

advocatícios. No id n. 30308441, a parte exequente manifestou 

concordância com os valores apresentados pela parte executada. É o 

relatório. Decido. Considerando que a parte exequente manifestou 

concordância com os valores apresentados pela parte executada, 

ACOLHO a impugnação à execução apresentada no id n. 29314786 e, por 

consequência, HOMOLOGO os valores apresentados no id n. 29314788. 

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor. Intime-se o 

advogado da parte exequente para que informe os dados bancários e, 

após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados. Com a 

vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção. Sem prejuízo, considerando o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação de honorários no 

caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso de execução, em 

favor do Advogado público, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000421-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA GOMES DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000421-20.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: LAURA CRISTINA GOMES DELMON REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO oferecida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

alegando, em síntese, excesso na execução, ante a aplicação de índice 

incorreto em relação a correção monetária, bem como a exclusão dos 

honorários advocatícios. No id n. 30308377, a parte exequente manifestou 

concordância com os valores apresentados pela parte executada. É o 

relatório. Decido. Considerando que a parte exequente manifestou 

concordância com os valores apresentados pela parte executada, 

ACOLHO a impugnação à execução apresentada no id n. 29323150 e, por 

consequência, HOMOLOGO os valores apresentados no id n. 29323151. 

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor. Intime-se o 

advogado da parte exequente para que informe os dados bancários e, 

após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados. Com a 

vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção. Sem prejuízo, considerando o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação de honorários no 

caso de acolhimento da impugnação, fixo honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado do excesso de execução, em 

favor do Advogado público, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000812-72.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000812-72.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ADM DO BRASIL LTDA, LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES, 

MATTHEW JAMES JANSEN, NELSON GONZALES FILHO, MARCELO 

ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI, ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY, 

ADM HOLDINGS, LLC, BERNARD ARTHUR HENNIES Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ADM DO BRASIL LTDA, na qual a parte exequente informa o pagamento 

integral do débito executado e, assim, requer a extinção do feito. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve a 

quitação do débito objeto desta demanda pelo executado, conforme 

informado no id n. 29715549. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais pela parte 

executada. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios, ante a quitação do FUNJUS, conforme comprovante de id n. 

29677723. Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes 

e ao desbloqueio de contas. Após certificado o trânsito em julgado, 

remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), 

responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento 

dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MENDONCA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000100-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALCIDES MENDONCA 

FILHO Vistos, Defiro o pedido da petição de Id. n° 21456875. Designe-se 

nova audiência de Tentativa de Conciliação, com as providências de 

praxe. Cite-se e intime-se no endereço apresentado na petição de Id. n° 

21456875, qual seja: -Rua Castro Alves, nº. 9 A, Parque Castelândia I, 

Primavera do Leste/MT. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131979 Nr: 4380-84.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDALINA SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133061 Nr: 5248-62.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZENY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133395 Nr: 5505-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY FERREIRA SANTOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134215 Nr: 6157-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANISE DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 
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MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135086 Nr: 6856-95.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO FELICIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 6964-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. 

CORREA DA COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146860 Nr: 2954-03.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126839 Nr: 9367-03.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126976 Nr: 9509-07.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CANDIDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126977 Nr: 9510-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA CAROLINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165038 Nr: 2692-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198859 Nr: 8041-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maísa Macedo Dysarsz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006885-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKESON ANDRADE SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006885-89.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACKESON ANDRADE 

SILVERIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JACKESON ANDRADE 

SILVERIO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE em que pleiteia o fornecimento MENSAL do 

medicamento QUESTRAN 6g. Ressalta-se que a medicação solicitada 

neste processo é de USO CONTÍNUO, sendo necessário seu fornecimento 

para tratamento da doença de CROHN, a qual a parte Reclamante está 

acometida, conforme se observa no Receituário de Controle Especial 

anexado na inicial (Id. 15867894) e no Laudo Médico anexado no Id. 

16510050. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a 

competência para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, 

ressalvando, que as ações distribuídas até a entrada em vigor da referida 

resolução continuaria tramitando no juízo de origem, com exceção 

daquelas com prestação continuada, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar 

a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem 

prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, 

as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas 

até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar 

nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação 

continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e 

julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis 

públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de 

competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que 

figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o 

Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. 

(DESTAQUEI) Ademais, a Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do 

Conselho da MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou 

a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir 

de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em virtude de se 

tratar de medicamento de prestação continuada e da competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar o feito, razão pela qual, deve ser providenciada a 

redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, devendo a 

Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive 

encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005017-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO PUHL (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005017-13.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ANSELMO PUHL, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

proposto por ANSELMO PUHL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

em que pleiteia o fornecimento CONTÍNUO dos medicamentos SEEBRI 50mg 

e ONBRIZE 300mg. Conforme se verifica no Receituário e Laudos Médicos 

acostados, a medicação solicitada neste processo pressupõe USO 

CONTÍNUO, sendo necessário seu fornecimento para manutenção da 

saúde e qualidade de vida da parte Reclamante. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus 

artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para processar e 

julgar os feitos relativos à saúde pública, ressalvando que as ações 

distribuídas até a entrada em vigor da referida resolução continuaria 

tramitando no juízo de origem, com exceção daquelas com prestação 

continuada, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (DESTAQUEI) 

Ademais, a Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a 

redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir 

de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em virtude de se 

tratar de medicamento de prestação continuada e da competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar o feito, razão pela qual, deve ser providenciada a 

redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, devendo a 

Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive 

encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 
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da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005100-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY DIAS PORTILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005100-92.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: STEFANY DIAS PORTILHO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por 

STEFANY DIAS PORTILHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em que pleiteia o fornecimento 

CONTÍNUO dos medicamentos AZATIOPRINA 50mg e IDEBEDONA 300mg. 

Conforme se verifica nos documentos anexados, a medicação solicitada 

neste processo pressupõe USO CONTÍNUO, sendo necessário seu 

fornecimento para manutenção da saúde e qualidade de vida da parte 

Exequente. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a 

competência para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, 

ressalvando que as ações distribuídas até a entrada em vigor da referida 

resolução continuaria tramitando no juízo de origem, com exceção 

daquelas com prestação continuada, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar 

a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem 

prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, 

as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas 

até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar 

nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação 

continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e 

julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis 

públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de 

competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que 

figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o 

Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. 

(DESTAQUEI) Ademais, a Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do 

Conselho da MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou 

a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir 

de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em virtude de se 

tratar de medicamento de prestação continuada e da competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar o feito, razão pela qual, deve ser providenciada a 

redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, devendo a 

Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive 

encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003080-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDYRA ROTTA ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003080-94.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JANDYRA ROTTA ROSSETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JANDYRA ROTTA ROSSETO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pleiteia o fornecimento 

CONTÍNUO do medicamento BOSENTANA 125mg. Conforme se verifica na 

sentença e demais documentos anexos, a medicação solicitada neste 

processo pressupõe USO CONTÍNUO, sendo necessário seu fornecimento 

para manutenção da saúde e qualidade de vida da parte Exequente. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, 

em seus artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para 

processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, ressalvando que as 

ações distribuídas até a entrada em vigor da referida resolução 

continuaria tramitando no juízo de origem, com exceção daquelas com 

prestação continuada, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem 

prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, 

as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas 

até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar 

nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação 

continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e 

julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis 

públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de 

competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que 

figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o 

Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. 

(DESTAQUEI) Ademais, a Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do 

Conselho da MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou 

a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir 

de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em virtude de se 

tratar de medicamento de prestação continuada e da competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar o feito, razão pela qual, deve ser providenciada a 

redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, devendo a 

Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive 

encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003898-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003898-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA MADALENA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA MADALENA DA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE em que pleiteia o fornecimento CONTÍNUO dos medicamentos 

XARELTO 20mg e TAPAZOL 5mg. Ressalta-se que a medicação solicitada 

neste processo é de USO CONTÍNUO, sendo necessário seu fornecimento 
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para tratamento de problemas relacionados à insuficiência cardíaca entre 

outros, dos quais a parte Reclamante está acometida, conforme se 

observa no Receituário anexado na inicial (Id. 21550222). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus 

artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para processar e 

julgar os feitos relativos à saúde pública, ressalvando que as ações 

distribuídas até a entrada em vigor da referida resolução continuaria 

tramitando no juízo de origem, com exceção daquelas com prestação 

continuada, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (DESTAQUEI) 

Ademais, a Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a 

redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir 

de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em virtude de se 

tratar de medicamento de prestação continuada e da competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar o feito, razão pela qual, deve ser providenciada a 

redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, devendo a 

Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive 

encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002250-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARGARETE LUZIA HENZ 

HACHMANN REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARGARETE LUZIA HENZ 

HACHMANN em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE em que pleiteia o fornecimento dos medicamentos 

UC II 40mg, ASPARATO DE MAGNÉSIO 200mg e COLECALCIFEROL 1000 

UI. Ressalta-se que a medicação solicitada neste processo é de USO 

CONTÍNUO, sendo necessário seu fornecimento, por prazo indeterminado, 

para tratamento de problemas relacionados à osteoartrite, conforme se 

observa no Receituário anexado na inicial (Id. 12719430). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus 

artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para processar e 

julgar os feitos relativos à saúde pública, ressalvando que as ações 

distribuídas até a entrada em vigor da referida resolução continuaria 

tramitando no juízo de origem, com exceção daquelas com prestação 

continuada, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (DESTAQUEI) 

Ademais, a Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a 

redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir 

de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em virtude de se 

tratar de medicamento de prestação continuada e da competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar o feito, razão pela qual, deve ser providenciada a 

redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, devendo a 

Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive 

encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001564-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001564-39.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOAO ALVES DE OLIVEIRA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Ressalta-se que a medicação solicitada na tutela de urgência 

complementar é de USO CONTÍNUO, conforme se observa no Receituário 

anexado (Id. 27145243). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e anexo I, 

atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande a competência para processar e julgar os feitos relativos 

à saúde pública, ressalvando que as ações distribuídas até a entrada em 

vigor da referida resolução continuaria tramitando no juízo de origem, com 

exceção daquelas com prestação continuada, nos seguintes termos: Art. 

1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 

2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta 

Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, 

distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a 

tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com 

prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. 

(...) ANEXO I 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: 

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 
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Municípios do Estado. (DESTAQUEI) Ademais, a Portaria nº 29/2019-CM do 

Presidente do Conselho da MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO autorizou a redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, a partir de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada 

Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em 

virtude de se tratar de medicamento de prestação continuada e da 

competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO 

para processar e julgar o feito, razão pela qual, deve ser providenciada a 

redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, devendo a 

Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive 

encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR ALVES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000928-73.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: NADIR ALVES DIAS 

Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada pela parte 

requerente (ID. n°20164096), para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela 

via eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a 

devida baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000921-81.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: JULIANE DOS REIS 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre FERNANDA CASTELINI ANTUNES 

BERALDI & CIA LTDA - EPP e JULIANE DOS REIS, noticiado nos autos em 

ID. n°21976178. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê a 

quitação mediante depósito na conta da empresa Reclamante. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIARDO MANOEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000161-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ELIARDO MANOEL 

FERREIRA DE SOUZA Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP e ELIARDO MANOEL FERREIRA DE 

SOUZA, noticiado nos autos em ID. n°27750547. Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez 

que o acordo prevê a quitação mediante pagamento a ser realizado 

diretamente na Loja Requerente e/ou ao seu Procurador. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 16 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002902-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LUCIA GOMES PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002902-48.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDIA LUCIA 

GOMES PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP e CLAUDIA 

LUCIA GOMES PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA noticiado nos autos em 

Id.21294232, em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Diante da informação trazida aos autos de que a parte reclamada não 

efetuou o pagamento acordado (Id.25751535), INTIME-SE A PARTE 

REQUERIDA PARA QUE PAGUE O MONTANTE DE R$9.500,24 (nove mil e 

quinhentos reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de 

penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o 

pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste/ MT, 16 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 236243 Nr: 7339-52.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERSON COSTA TOLEDO, MARCOS 

MACIEL ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MARIA PLAVIAK - 
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OAB:MT 6893, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:MT 24290, MARIA 

LINDINES FLORENTINO CUNHA - OAB:MT 24.263

 Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para o dia 18.03.2020 às 15:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), a s testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a). Intime-se e se cumpra. Primavera do Leste, 10 de fevereiro 

de 2020. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220644 Nr: 187-50.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT/12.025

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007-CGJ, intimo o advogado do acusado que foi juntado cópia da 

denúncia oferecida nos autos do processo código 56194, na 2ª Vara da 

Comarca de Juara – MT, referente a vítima.

Primavera do Leste-MT, 12 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231085 Nr: 4881-62.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITA DA SILVA PINHEIRO, MARCELO 

OLIVEIRA DE SOUZA, EDITE LUCAS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA 

- OAB:20072, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323, SANDRO 

ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619, WILLIAN RUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 25.599 - O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado da acusada 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 411, § 4° c.c artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159000 Nr: 8604-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007-CGJ, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 

05 (cinco) dias, memoriais escritos, artigo 403, § 3° do Código de 

Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166721 Nr: 3555-72.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA OLIVEIRA FREITAS - 

OAB:22086/O, Claudemar Gomes da Silva - OAB:19169-O/MT, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado, 

para, no prazo de 03 (três) dias, devolver na secretaria de vara, os autos 

do processo, porque inserido na Meta 04-2020-CNJ.

Primavera do Leste-MT, 13 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172040 Nr: 6268-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DE MELO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007-CGJ, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 

05 (cinco) dias, memoriais escritos, artigo 403, § 3° do Código de 

Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004510-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAIN PARTNERS S.P.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BERENSTEIN OAB - PE8398-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OITO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DOS PRODUTORES E TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS DE SORRISO - COOPERGRAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ADIR CAVALER (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCI LUIZ SGANDERLA (TERCEIRO INTERESSADO)

ERNO LANZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 
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intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 210,00 (Duzentos e 

dez reais), ID 29299813, comprovando-se o pagamento nos autos. 

SORRISO, 16 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1004922-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO CELSO NUNES SANTOS OAB - BA18667 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME (REU)

 

1004922-37.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 210,00 

(Duzentos e dez reais), ID 29192326, comprovando-se o pagamento nos 

autos. Sorriso/MT, 16 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005581-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPIZZATTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

JOSE LUIZ PIZZATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARCIO FERREIRA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURO CESAR FONTANA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1005581-46.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 684,30 

(Seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), ID 29442939, 

comprovando-se o pagamento nos autos. Sorriso/MT, 16 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001467-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA CENTER CAR VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 16/03/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR OAB - SP53457 (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES OAB - SP97606 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

FERMAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

(EXECUTADO)

EDSON DAL MOLIN (EXECUTADO)

EVERTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

GIANCARLOS BAVARESCO (EXECUTADO)

ELTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (EXECUTADO)

ALTIVIR JOSE MARTELLI (EXECUTADO)

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

 

1000529-98.2020.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 2.505,59 

(Dois mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), ID 

29818863, comprovando-se o pagamento nos autos. Sorriso/MT, 16 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004461-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDIZAN SICHIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte executada. Sorriso, 16/03/2020. Michelle Toscano 

de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001530-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO a intimação da parte executada, cujos advogados foram 

cadastrados nesta data nos autos, da decisão abaixo transcrita: "Vistos 

etc. INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EFETUE o pagamento dos valores indicados em id. 29981204, p. 1, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia 

de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer 

aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, 

apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido 

de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico 
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de Almeida Duarte Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR OAB - SP53457 (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES OAB - SP97606 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA DAL MOLIN LTDA. (EXECUTADO)

NOSSA SENHORA DO CARMO PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

EVERTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

EDSON DAL MOLIN (EXECUTADO)

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (EXECUTADO)

GIANCARLOS BAVARESCO (EXECUTADO)

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO (EXECUTADO)

ALTIVIR JOSE MARTELLI (EXECUTADO)

FERMAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

(EXECUTADO)

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

ELTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

1000531-68.2020.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 2.505,59 

(Dois mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), ID 

29876590, comprovando-se o pagamento nos autos. Sorriso/MT, 16 de 

março de 2020

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004628-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA FERRARIN (EXECUTADO)

 

1004628-48.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 16 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004835-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

1004835-47.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento do 

valor integral da certidão de id. 23822497, diligência complementar do Sr. 

Oficial de Justiça, comprovando-se o pagamento nos autos. Sorriso/MT, 

16 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007101-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YOSHIHARU ARAKI OAB - PR0033486A (ADVOGADO(A))

MICHELE CRISTINE BUSSOLARO SBARDELOTO OAB - PR60824 

(ADVOGADO(A))

JEFFERSON MASSAHARU ARAKI OAB - PR33824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE SOUZA PEDROSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 16/03/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002150-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

BALTAZAR ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

K R M TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR OAB - SP172682 (ADVOGADO(A))

AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO OAB - PR21856 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto o valor depositado pelo requerido, requerendo o que 

entender de direito. Sorriso, 16/03/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003912-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO OAB - SP166822 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. T. L. -. E. (REQUERIDO)

 

1003912-21.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004489-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PARZIANELLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 
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parte autora para apresentar, querendo, impugnação à contestação. 

Sorriso, 16/03/2020 Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001400-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE MARIA BUSSOLARO (EXECUTADO)

WALDIR BUSSOLARO (EXECUTADO)

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento devido pela diligência do oficial de justiça para expedição do 

mandado, informo que a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência 

na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento. Sorriso, 16/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007425-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

SERGIO MENEGATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%), nos termos 

da decisão proferida nos autos. Sorriso, 16 de março de 2020. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002928-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMEIS & DEMEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há nos autos notícias acerca do pagamento do débito 

pelos executados. Desta forma, procedo a intimação da parte autora para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), bem como os honorários 

advocatícios de dez por cento (10%). Sorriso, 16 de março de 2020. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DE FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

HELPDESK TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

1000664-13.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 16 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001458-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. L. (EMBARGANTE)

M. C. F. (EMBARGANTE)

F. J. L. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. (EMBARGADO)

T. T. R. L. -. M. (EMBARGADO)

Outros Interessados:

M. A. S. (TESTEMUNHA)

 

1001458-34.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação do Embargado 02, acessando o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços 

na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003981-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO a a parte requerida para se manifestar nos autos, quanto a juntada 

de estudo psicossocial. Sorriso, 16/03/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87935 Nr: 7465-74.2011.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, 

MARCOS ROGÉRIO SANTI, EVANDRO ALENCAR ORSOLIN, JUSSARA 

LAUERMANN SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado Lucimar Rodrigues 

de Freitas, OAB n° 18.267, que se encontra com os presentes autos em 

carga, para no prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da 

Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100046 Nr: 2754-55.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121804 Nr: 452-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMIRES LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139882 Nr: 10595-33.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDON ANTONIO HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT, 

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176812 Nr: 7094-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:23.368/B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente, 

tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada na data de 

13/09/2019 e o recurso protocolizado na data de 07/10/2019, portanto, 

dentro do prazo legal, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim 

de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112709 Nr: 4539-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON LUIZ BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE 

SORRISO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115671 Nr: 6845-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDSTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, GABRIELA DE LOUDES PINTO DE OLIVEIRA - 

OAB:24851-O, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a Inventariante, por seus 

advogados, via DJE, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do mandado de avaliação juntado às fls. 100/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123546 Nr: 1539-73.2015.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEU BRESIANE DE CAMARGO, AIRTON DA 

SOLIDADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, acerca da penhora realizada via BACENJUD, com 

bloqueio positivo no valor de R$ 301,54, BEM COMO para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5468 Nr: 972-04.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25551 Nr: 147-50.2005.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5841-B/MT, LUIZA BENEDITA DE JESUS - OAB:2728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado NELSON SARAIVA 

DOS SANTOS, OAB nº 7720-B/MT

que se encontra com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 

(três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26554 Nr: 1081-08.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO WEBER STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - OAB:14.583, LUIZ 

CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:3530-A/MT, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado NELSON SARAIVA 

DOS SANTOS, OAB nº 7720-B/MT

que se encontra com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 

(três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 2241-68.2005.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LANZ, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado NELSON SARAIVA 

DOS SANTOS, OAB nº 7720-B/MT

que se encontra com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 

(três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 3772-58.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIA SALÉH BANDERA, ALVARO LUIZ 

BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Impulsiono os autos para intimar autora para proceder o recolhimento e 

juntada nos autos da guia de carta precatória para a distribuição da 

mesma, conforme determinado, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39482 Nr: 2353-66.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746/TO-11010B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intima as partes, por seus 

advogados, via DJE, acerca da penhora realizada, via BACENJUD, à fl. 

135, com bloqueio positivo de R$ 5.926,35, e que a partir da juntada aos 

autos da prova da intimação da penhora fluirá o prazo de 05 (cinco) dias 

para opor, querendo, IMPUGNAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47966 Nr: 4890-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 169 de 788



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR TRETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manfestar acerca 

da impugnação do requerido de fls. 330/333.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94282 Nr: 5999-11.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSE DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679, IVANI MARIANI VOZNIAK - OAB:18.391

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100879 Nr: 3687-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELI GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA HONOSTORIO 

DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 (X) Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que recaiu sobre 

o(s) seguinte(s) bem(ns): "Imóvel rural denominado Fazenda Monte 

Alegre, com área de 484,00 ha (quatrocentos e oitenta e quatro hectares), 

situado no lugar denominado Gleba Novo Horizonte, no município de União 

do Sul/MT, nos limites e confrontações descritas na matrícula nº 1.030 do 

CRI de Cláudia/MT, de propriedade de JOCELI GONÇALVES DA SILVA, 

ficando a Executada como FIÉL DEPOSITÁRIA".

(XX) Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17773 Nr: 1924-41.2003.811.0040

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUSA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, MATEUS 

GIOVANI L. DE FREITAS - OAB:22826/E, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A, MARCOS DOUGLAS W TAQUES DA SILVA - OAB:OAB 

MT/ 16.583

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28563 Nr: 3014-16.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FRANCISCO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINHO TORZECZKI BERNARDI, ANA LUCIA 

ANGEL BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134538 Nr: 7763-27.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FH, EDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AMAURI KNIELING - 

OAB:22484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE ROBERTO 

GOES, para devolução dos autos nº 7763-27.2015.811.0040, Protocolo 

134538, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20180 Nr: 362-60.2004.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, 

LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA DAS 

GRAÇAS R. DE MELO - OAB:96.226/SP, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que por equivoco, o advogado Drº JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B, foi cadastrado como advogado da parte autora, por este 

motivo cancelo a intimação de fl. 40 e impulsiono estes autos com a 

finalidade de republicar a intimação da SENTENÇA de fl. 39 e vº, para a 

devida intimação dos procurados da parte autora: Vistos etc. Sem 

delongas, in casu, a desídia da parte autora é clarividente, haja vista que 

decorrido o prazo de suspensão, não mais manifestou-se nos autos, o 

que demonstra claramente o desinteresse no deslinde do feito. Ademais, 

válido destacar que o presente feito se encontra no arquivo provisório por 

mais de 14 (quatorze) anos, sem que houvesse provocação da parte 

interessada a fim de possibilitar o seu regular processamento. Sobre 

situação como a que ocorre no presente feito, o nosso Código de 

Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser adotada, senão 

vejamos: Dispõe o art. 485, III, do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...); III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...); Em 
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razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil é medida imperativa. Isto posto, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente demanda, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do CPC. CUSTAS, se houver, pela parte autora. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002291-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE ALMEIDA (REU)

JOSE CLAIR DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002291-86.2019.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

observo que as partes firmaram acordo em id. 24104968. Entretanto, 

previamente a homologação, entendo necessário seja esclarecido pelas 

partes se a Dra. Fabiana de Lima é advogada de ambos os demandados e, 

em caso positivo, proceda a juntada de instrumento de procuração com 

poderes para representar o Sr. Cleber de Almeida, no prazo de 10 (dez) 

dias, haja vista que somente juntou procuração em relação ao Sr. José 

Clair de Almeida. Assim, DETERMINO a intimação das partes para que, no 

prazo assinalado, sanem a irregularidade acima apontada. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001398-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LICIA GROCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEIA DE SOUZA COSTA OAB - MT21272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001398-61.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA LICIA GROCH REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e pedido liminar promovida por MARIA LUCIA GROCH, em desfavor de 

UNIC SORRISO LTDA, ambas qualificadas nos autos, aduzindo em síntese, 

que a requerente ingressou no curso de direito ofertado pela empresa 

requerida no primeiro semestre de 2014, e por não possuir condições 

financeiras contratou o Financiamento Estudantil (FIES) no percentual de 

100% sobre o valor do curso. Narra ainda que, passado certo tempo teve 

dificuldades com a instituição de ensino devido à inclusão errônea de 

disciplinas já cursadas e a realocação de outras não contratadas. Assim, 

ao procurar a secretaria acadêmica, recebeu a orientação para realocar 

as disciplinas faltantes no próximo semestre. Contudo, diante de falhas 

nos envios das atividades do portal do aluno reprovou nas referidas 

disciplinas interativas, gerando débito indevido. Assim, alega a autora que 

mesmo sendo beneficiária do programa de financiamento de 100% do 

valor do curso, a instituição requerida vem promovendo a cobrança de 

diversos valores indicados na exordial. Diante desse imbróglio, e 

acreditando a parte autora está sendo vítima de fraude por parte da 

demandada, bem como ter preenchido os requisitos necessários para 

conclusão do curso, ajuizou a demanda, pugnando pela condenação da ré 

em indenização por danos morais e materiais, e em caráter liminar requer 

que a demandada seja compelida a promover a colação de grau e a 

emissão do seu diploma. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Prosseguindo, registro 

que a tutela de urgência pode ser requerida em caráter incidental, nos 

exatos termos do art. 294, parágrafo único, do CPC: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Pois bem. Relativamente 

à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

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

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

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, fumus boni juris, 

repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Subsumindo-se ao caso em concreto, ressai da 

grade curricular da autora colacionada à exordial, datada de 18/09/2019, a 

informação de diversas disciplinas a cursar e algumas reprovas (id. 

29822073), de modo que mostra-se descabida a concessão do pedido 

liminar, eis que não há como emprestar verossimilhança as alegações da 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, carecendo o presente 

feito de ampla dilação probatória. Além disso, a concessão dos pedidos 

liminares configuraria a antecipação do próprio mérito, o que é 

expressamente vedado no ordenamento jurídico. Assim, em vista das 

razões acima expostas e, visando prestigiar o contraditório, entendo que o 

pleito não merece prosperar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência vindicada. No mais, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 04 de maio de 2020, às 09h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os 

requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001672-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZALMIR ALVES LIMA 96622415153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001672-25.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 
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(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE, se for o caso, o terceiro garantidor, providenciando o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001677-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CABRAL MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001677-47.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge da parte executada, se casado for, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003897-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003897-23.2018.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente a busca 

de endereço, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a pesquisa 

junto aos órgãos conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o 

necessário a citação do executado. Por outro lado, caso a busca de 

endereço do requerido Francisco da Silva Marques reste infrutífera, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e fazendo 

constar as advertências de praxe. Transcorrido o prazo sem resposta, 

nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA para defender os interesses da demandada, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal. Às providências. Oportunamente, CONCLUSOS. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001676-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERNANDA PEREIRA (EXECUTADO)

CAMILA FERNANDA PEREIRA 02484573146 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001676-62.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE, se for o caso, o terceiro garantidor, providenciando o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. 

Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000276-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BAGGIO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000276-13.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução apresentados na forma colocada em Juízo, porém, sem efeito 

suspensivo, uma vez que ausentes estão os requisitos do art. 919, § 1º 

do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de Maio de 2020, 

17h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem citados com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000737-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)
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JOSE MARTINS PINHO (EMBARGANTE)

ALINE SCHEVINSKI (EMBARGANTE)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000737-82.2020.8.11.0040. Vistos etc. Analisando a exordial, 

observo que os embargantes requereram o parcelamento das custas. 

Sobre o tema, dispõe o art. 98, §6º, do CPC, o seguinte: Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...); § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Aliado a isso, dispõe a CNGC/MT, Seção 15, art. 468, §§6º, 

7º e 8º, o seguinte: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. Consoante se vê acima, o Código de Processo Civil trouxe a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais para aqueles 

cujo pagamento integral das custas processuais pode revelar-se 

excessivamente oneroso, e, assim, criar hipótese de restrição de acesso 

à Justiça, o que também vem disciplinado na CNGC/MT. No caso em tela, 

não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, já que as 

custas atingem valor considerável, restando demonstrado 

satisfatoriamente pela requerente está em dificuldades financeiras. Desta 

forma, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das 

custas judiciais, na forma requerida pelos embargantes, 04 (quatro) 

parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos 

até o dia 1º (primeiro) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento 

de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. DA INICIAL RECEBO os 

embargos à execução apresentados na forma colocada em Juízo, porém, 

sem efeito suspensivo, uma vez que ausentes estão os requisitos do art. 

919, § 1º do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de Maio 

de 2020, 18h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem 

citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 

do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003774-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI FILHO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003774-25.2017.8.11.0040. Vistos etc. Analisando a certidão do 

Oficial de Justiça e o requerimento retro, determino que seja procedida 

nova tentativa de cumprimento do ato e, havendo suspeita de ocultação, 

sua perfectibilização por hora certa. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003551-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MAIRA DA SILVA FRITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE PEZETTE (REU)

DANIEL JORGE MASCHIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003551-38.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante o acórdão de id. 

29041080 e ss., INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para 

que especifiquem as eventuais provas que pretendam produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando a necessidade. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003496-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REU)

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (REU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT5882/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA OAB - PR54179 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003496-87.2018.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese a 

manifestação da parte autora pugnando pelo julgamento antecipado da lide 

(id. 29566043), diante do silêncio das demandadas, mantenho a 

solenidade aprazada em id. 28321602. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003714-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO I. M. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ILDERLANDIO MORAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003714-18.2018.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente ao pedido 

de busca de endereço, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a 

pesquisa junto aos órgãos conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o 

necessário a citação. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002080-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

SADI BORTOLOTTI OAB - 033.685.139-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE BROCH (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002080-84.2018.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente ao pedido 

de busca de endereço, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a 

pesquisa junto aos órgãos conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o 

necessário a citação. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003318-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO BRIAN ALVES DALASTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO KASSNER OAB - MT0018921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDU ANGELO VIZENTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003318-75.2017.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, com relação 

à citação do executado verifica-se que não foi observado o disposto no 

§1º, do art. 248 do CPC (id. 23828135), eis que a correspondência foi 

recebida por terceira pessoa. Desta feita, EXPEÇA-SE o necessário a 

citação do demandado em consonância com o dispositivo legal 

supramencionado. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002819-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1002819-57.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Ante a satisfação do débito pela parte executada (id. 

28852233 e ss.), bem como a concordância do exequente (id. 29035656), 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 526, §3º c.c. art. 

924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005880-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLASH SERV. E COM. DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. 

- ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU BRASILIENSE NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1005880-86.2019.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da certidão de id. 29615629, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Sobre o assunto, o Código de Processo 

Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 290. Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 

Assim, tendo o autor deixado de comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, consoante se observa pela certidão de id. 29615629, 

a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO a petição inicial, determinando o 

cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento 

nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. SEM 

CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004740-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTO & FERMAX DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PEREIRA MAXIMO OAB - SC20919 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE BOZIO VIDROS E ESQUADRIAS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1004740-17.2019.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da certidão de id. 30230374, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Sobre o assunto, o Código de Processo 

Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 290. Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 

Assim, tendo o autor deixado de comprovar nos autos o recolhimento das 

custas processuais, consoante se observa pela certidão de id. 30230374, 

a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO a petição inicial, determinando o 

cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento 

nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. SEM 

CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1004428-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TELMO REUTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 
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(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA CENEDESE (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS LEMANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVONE LEMANSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

ADILSON LUIZ LEMANSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLISE LEMANSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1004428-41.2019.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 22784544, HOMOLOGO a 

desistência manifestada e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 

conformidade com o informado pelas partes. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 267-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCP, CMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANONNI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:7868-A

 Intimação do advogado(a) ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 267-83.2011.811.0040, Cod. 81134, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186950 Nr: 11500-67.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) MARCOS ROGERIO MENDES, para devolução 

dos autos nº 11500-67.2017.811.0040, Cod. 186950, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222537 Nr: 1415-17.2020.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENI RODRIGUES BEZERRA - 

OAB:133.234/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 28/04/2020 às 13h30., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47319 Nr: 4258-72.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERDIO PAVESI ESTEVES - 

OAB:15345/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90532 Nr: 2161-60.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DA SILVA SANTOS, ELEMAR 

EDGAR MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme espelho da Receita Federal não foi 

constatada a entrega de Declaração de Imposto de Renda, motivo pelo 

qual impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101784 Nr: 4684-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR STEFFENON, CLAUDIMAR LUIS 

PASQUALI, ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22.640-A/MT, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 Intimação do advogado(a) PAULO CESAR BARBIERI, para devolução dos 

autos nº 4684-11.2013.811.0040, Cod. 101784, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109265 Nr: 1644-84.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24888/O

 Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL, para 
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devolução dos autos nº 1644-84.2014.811.0040, Cod. 109265, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128935 Nr: 4728-59.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDO, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Intimação do advogado(a) MARCOS ROGERIO MENDES, para devolução 

dos autos nº 4728-59.2015.811.0040, Cod. 128935, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2545 Nr: 456-23.1995.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN 

- OAB:16.668

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 05/05/2020 às 13h., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26745 Nr: 1268-16.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - 

OAB:15.115/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA - 

OAB:7531/GO, EZEQUIEL MORAIS - OAB:18501, THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL, para 

devolução dos autos nº 1268-16.2005.811.0040, Cod. 101784, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33348 Nr: 2511-58.2006.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AIRTON CELLA, 

para devolução dos autos nº 2511-58.2006.811.0040, Protocolo 33348, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002922-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. M. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002922-98.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANGELINA DOS 

SANTOS MARQUES REQUERIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES Vistos 

etc., Em detida análise, considerando o lapso temporal já transcorrido, 

INDEFIRO o petitório acostado ao id. 17723641. Dê-se VISTA dos autos ao 

Ministério Público para se manifestar. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001379-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL COTTA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. Não obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada 

está devidamente constituída em mora, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação do devedor, e nem mesmo esgotadas 

as tentativas de sua intimação. Nesse sentido, vejamos o entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal de Justiça e do nosso E. Tribunal de 

Justiça: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO 

POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço 

fornecido no contrato de financiamento com cláusula de ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante 

PROTESTO por edital só é admissível quando provado que foram 

esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

FIDUCIARIAMENTE (Súmula 72 do STJ).Os honorários advocatícios devem 

ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 

0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) 

Sendo assim, nos termos da súmula 72 do STJ, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da parte autora para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDE a inicial, 

demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do 

disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001163-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WDNILSON BORGES 03468546106 (EXECUTADO)

WDNILSON BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1001163-02.2017.8.11.0040 Vistos etc., Do pedido de 

BacenJud: 1. Considerando que a parte executada, devidamente citada, 

não efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de 

embargos com efeito suspensivo associado à este feito, DETERMINO a 

realização de busca de ativos financeiros existentes em nome do (a)(s) 

executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o valor atual do 

débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de 

eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo. 2. 

Restando positiva a consulta, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado 

constituído no feito, proceda a intimação pessoal da parte executada. 3. 

Havendo impugnação da parte executada, INTIME-SE a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, EXPEÇA-SE alvará em seu favor. Do 

pedido de RenaJud: 4. Caso seja infrutífera a diligência, PROCEDA-SE À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. 5. Se encontrado bem 

passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo como termo o 

próprio extrato. Caso conste dos autos dados suficientes, deverá ser 

juntada a pesquisa do valor médio de mercado do bem, conforme 

divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 

FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial de Justiça (art. 871, IV, 

CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a avaliação por oficial de 

justiça. 6. Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, pessoalmente, 

para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, acerca da penhora 

e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 2º, CPC/2015). 7. 

Caso sejam localizados veículos com gravames, INTIME-SE a parte 

exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar e 

requerer o que entender de direito. Com a manifestação, façam-me os 

autos CONCLUSOS. 8. Decorrido o prazo acima o item 6, INTIME-SE a parte 

exequente a fim de manifestar quanto ao valor do veículo e, caso dele não 

discorde, quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na 

alienação do bem por conta própria (art. 880, CPC/2015). 9. Manifestado o 

interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte executada a respeito do 

pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Na sequência, 

REMETAM conclusos os autos para apreciação do pleito. 10. Manifestado 

o interesse na alienação por conta própria, REMETAM-SE conclusos para 

a definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015). 11. Restando 

infrutífera as diligências acima, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 12. Transcorrido o prazo o item 11 in albis, 

determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a 

qual se suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, 

§1° do CPC. 13. Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela 

parte exequente acerca da localização da parte devedora e/ou bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§4°, do artigo 921, CPC. 14. Transcorrido o prazo 

prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001269-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. Do pedido de BacenJud: 1. Considerando que a parte 

executada, devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; 

considerando, ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo 

associado à este feito, DETERMINO a realização de busca de ativos 

financeiros existentes em nome do (a)(s) executado(a)(s), via Sistema 

BACENJUD, observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 

do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais valores 

encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo. 2. Restando positiva a 

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

constituído, para manifestação NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, na forma 

do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no feito, 

proceda a intimação pessoal da parte executada. 3. Havendo impugnação 

da parte executada, INTIME-SE a parte credora para manifestação em igual 

prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo 

impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a 

conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da 

lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta 

hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para a 

vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte 

exequente, EXPEÇA-SE alvará em seu favor. 4. Restando infrutífera as 

diligências acima, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. 5. Transcorrido o prazo o item 4 in albis, determino a 

SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se 

suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do 

CPC. 6. Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte 

exequente acerca da localização da parte devedora e/ou bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§4°, do art igo 921, CPC. 7. Transcorr ido o prazo 

prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002007-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA & BARBOSA LTDA - ME (EXECUTADO)

ATILIO LEPRIS ALBINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1. Inicialmente, INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, esclarecer a divergência do CNPJ da executada DA SILVA & 

BARBOSA LTDA – ME, uma vez que ao consultar no sistema BACENJUD 

constou o nome da empresa A.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 2. 

Em que pese ter sido deferida a penhora online (ID 20980988), verifico que 

até o presente momento a medida não se efetivou, razão pela qual 

procedo a consulta ao sistema BACENJUD com o fim de realizar bloqueio 

de ativos financeiros/bens da parte executada. 3. Após a efetivação da 

penhora, CUMPRA-SE os demais comandos da decisão retro mencionada. 

4. Cumpra-se, expeça-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002782-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO WANDERSON LIMA MONTENEGRO (EXECUTADO)

ANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1002782-30.2018.8.11.0040 Vistos etc., Inicialmente, 

EXCLUA a executada ANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA MONTENEGRO, 

uma vez que o feito foi extinto em seu desfavor (ID 15548242). Do pedido 

de BacenJud: 1. Considerando que a parte executada, devidamente 

citada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a 

inexistência de embargos com efeito suspensivo associado à este feito, 

DETERMINO a realização de busca de ativos financeiros existentes em 

nome do (a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o 

valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a 

indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até ulterior 

deliberação deste Juízo. 2. Restando positiva a consulta, INTIME-SE a 

parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para 

manifestação NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, na forma do art. 854, § 2º, 

do CPC. Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação 

pessoal da parte executada. 3. Havendo impugnação da parte executada, 

INTIME-SE a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, 

venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 

sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos 

valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, 

consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em 

conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, EXPEÇA-SE 

alvará em seu favor. Do pedido de RenaJud: 4. Caso seja infrutífera a 

diligência, PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio 

extrato. 5. Se encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos 

autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial 

de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a 

avaliação por oficial de justiça. 6. Se a penhora for realizada com 

sucesso, INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se 

não houver, pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem 

(art. 841 e 872, § 2º, CPC/2015). 7. Caso sejam localizados veículos com 

gravames, INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, se manifestar e requerer o que entender de direito. Com a 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. 8. Decorrido o prazo 

acima o item 6, INTIME-SE a parte exequente a fim de manifestar quanto ao 

valor do veículo e, caso dele não discorde, quanto ao interesse na 

adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem por conta 

própria (art. 880, CPC/2015). 9. Manifestado o interesse na adjudicação, 

INTIME-SE a parte executada a respeito do pedido, na forma do artigo 876, 

§ 2º, do Novo Código de Processo Civil, devendo se pronunciar NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Na sequência, REMETAM conclusos os 

autos para apreciação do pleito. 10. Manifestado o interesse na alienação 

por conta própria, REMETAM-SE conclusos para a definição das 

condições (art. 880, § 1º, CPC/2015). Do pedido de INFOJUD: 11. O 

acesso ao sistema INFOJUD pode ser deferido ainda que não comprovado 

o prévio esgotamento de todas as diligencias, de modo a salvaguardar um 

prazo razoável a duração do processo. 12. A propósito, o Superior 

Tribunal de Justiça já enfrentou o assunto, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I 

- O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o 

Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são 

meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a 

busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, 

a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela 

Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito 

dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 

1619080/RJ, 2ª Turma,Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017). 13. Além 

do mais, a execução se realiza no interesse do exequente/credor (art. 

797/CPC), não cabendo ao Poder Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso 

à solução mais adequada no momento. 14. Por todo exposto, DEFIRO o 

pedido de remessa de requerimento à Delegacia da Receita Federal, via 

INFOJUD, requisitando informações de bens, em nome da parte executada 

passíveis de penhora. 15. Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Do pedido de SerasaJud: 16. Considerando 

que o executado foi citado para efetuar o pagamento e deixou decorrer o 

prazo in albis, DEFIRO o pedido de ID 21496748, razão pela qual 

DETERMINO a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, via SERASAJUD, conforme art. 782, §3° do CPC. 17. 

Restando infrutífera as diligências acima, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 18. Transcorrido o prazo o item 17 in 

albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, 

durante a qual se suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, 

inciso III, §1° do CPC. 19. Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação 

pela parte exequente acerca da localização da parte devedora e/ou bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§4°, do artigo 921, CPC. 20. Transcorrido o prazo 

prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004877-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO JAVIER BOGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.Em que pese ter sido deferida a penhora online (ID 

20980987), verifico que até o presente momento a medida não se efetivou, 

razão pela qual procedo a consulta ao sistema BACENJUD/RENAJUD com 

o fim de realizar bloqueio de ativos financeiros/bens da parte executada. 

2. Após a efetivação da penhora, CUMPRA-SE os demais comandos da 

decisão retro mencionada. 3. Cumpra-se, expeça-se o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DELA PRIA (EXECUTADO)

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1000904-70.2018.8.11.0040 Vistos etc., 1. DEFIRO o pedido 

de penhora online em nome da parte executada, nos termos do artigo 854 

do Código de Processo Civil. 2. Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas 

do (s) executado (s) através do sistema BACEN-JUD, na quantidade 

suficiente para o valor atualizado da dívida (ID 19414835). JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a 

quantia indicada seja transferida para a Conta única, na forma do artigo 

515 §1° da CNGC. 3. Se a penhora online for realizada integralmente com 

sucesso, INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se 

manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do 

CPC/2015. 4. Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado na forma a ser postulada pela parte credora que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. 5. Por outro lado, se vier aos autos embargos à 
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execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos conclusos. 6. Caso seja infrutífera a diligência, 

PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, via RENAJUD, o objetivo de localizar bens do 

executado. 7. Se encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos 

autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial 

de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a 

avaliação por oficial de justiça. 8. Se a penhora for realizada com 

sucesso, INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se 

não houver, pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem 

(art. 841 e 872, § 2º, CPC/2015). 9. Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a 

parte exequente a fim de manifestar quanto ao valor do veículo e, caso 

dele não discorde, quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, 

CPC/2015) ou na alienação do bem por conta própria (art. 880, CPC/2015). 

10. Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte executada 

a respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

Na sequência, REMETAM conclusos os autos para apreciação do pleito. 

11. Manifestado o interesse na alienação por conta própria, REMETAM-SE 

conclusos para a definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015). 12. 

No mais, caso restem infrutíferas as diligencias ora deferidas, INTIME-SE a 

parte exequente para que indique, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a 

existência de bens dos devedores passíveis de penhora, vez que não há 

em que se falar em arresto, vez que o executado foi citado (ID 14464431). 

13. Restando infrutífera as diligencias supra, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 14. Sem prejuízo, o artigo 782, §3º do 

CPC, prevê a possibilidade de inclusão do nome do executado junto aos 

cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas resultam frustradas. 

Dessa forma, uma vez que o executado devidamente citado deixou 

transcorrer o prazo para pagar voluntariamente o débito ou opor 

embargos à execução/impugnação, é de rigor o deferimento do pleito. 15. 

Assim, DETERMINO a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, conforme artigo 782, § 3° do 

CPC. 16. Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC. 17. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1001455-21.2016.811.0040 Vistos etc., 1. DEFIRO o pedido 

de penhora online em nome da parte executada, nos termos do artigo 854 

do Código de Processo Civil. 2. Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas 

do (s) executado (s) através do sistema BACEN-JUD, na quantidade 

suficiente para o valor atualizado da dívida (ID 20748979). JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a 

quantia indicada seja transferida para a Conta única, na forma do artigo 

515 §1° da CNGC. 3. Se a penhora online for realizada integralmente com 

sucesso, INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se 

manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do 

CPC/2015. 4. Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado na forma a ser postulada pela parte credora que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. 5. Por outro lado, se vier aos autos embargos à 

execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos conclusos. 6. Restando infrutífera a penhora online, 

DEFIRO, desde logo, a realização de buscas via Sistema RENAJUD, na 

tentativa de localização de veículos em nome da parte executada. 7. Se 

encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo 

como termo o próprio extrato. Caso conste dos autos dados suficientes, 

deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de mercado do bem, 

conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial de Justiça 

(art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a avaliação por 

oficial de justiça. 8. Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a 

parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 

2º, CPC/2015). 9. Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte exequente a 

fim de manifestar quanto ao valor do veículo e, caso dele não discorde, 

quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na alienação 

do bem por conta própria (art. 880, CPC/2015). 10. Manifestado o 

interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte executada a respeito do 

pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Na sequência, 

REMETAM conclusos os autos para apreciação do pleito. 11. Manifestado 

o interesse na alienação por conta própria, REMETAM-SE conclusos para 

a definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015). 12. No mais, caso 

restem infrutíferas as diligencias ora deferidas, INTIME-SE a parte 

exequente para que indique, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, a 

existência de bens dos devedores passíveis de penhora, vez que não há 

em que se falar em arresto, vez que o executado foi citado (ID 18996599). 

13. Restando infrutífera as diligencias supra, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 14. Desatendido fica, desde logo, 

determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o art. 1.181 da CNGC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001684-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE - ME (EXECUTADO)

MARISA ANDERLE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1001684-78.2016.8.11.0040 Vistos etc., 1. DEFIRO o pedido 

de penhora online em nome da parte executada, nos termos do artigo 854 

do Código de Processo Civil. 2. Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas 

do (s) executado (s) através do sistema BACEN-JUD, na quantidade 

suficiente para o valor atualizado da dívida (ID 20700071). JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a 

quantia indicada seja transferida para a Conta única, na forma do artigo 

515 §1° da CNGC. 3. Se a penhora online for realizada integralmente com 

sucesso, INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se 

manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do 

CPC/2015. 4. Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado na forma a ser postulada pela parte credora que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. 5. Por outro lado, se vier aos autos embargos à 

execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos conclusos. 6. Desatendido fica, desde logo, 

determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o art. 1.181 da CNGC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002263-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ELENICE SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SANTOS DE SOUZA (REU)

José Carlos Gonçalves (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002263-26.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAIMUNDA ELENICE SANTOS REU: OSVALDO SANTOS DE SOUZA, JOSÉ 

CARLOS GONÇALVES Vistos, etc. Em que pese o pleito do causídico para 

citação por edital do requerido (id. 19122533), nota-se que a parte 

requerida apresentou contestação, já constando nos autos, inclusive, 

impugnação a esta. Sendo assim, INDEFIRO o pleito. INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Caso manifestem interesse na produção de prova 

testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002541-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1002541-90.2017.8.11.0040 Vistos etc., 1. DEFIRO o pedido 

de penhora online em nome da parte executada, nos termos do artigo 854 

do Código de Processo Civil. 2. Assim, EFETIVE-SE o bloqueio de contas 

do (s) executado (s) através do sistema BACEN-JUD, na quantidade 

suficiente para o valor atualizado da dívida (ID 18882501). JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a 

quantia indicada seja transferida para a Conta única, na forma do artigo 

515 §1° da CNGC. 3. Se a penhora online for realizada integralmente com 

sucesso, INTIME-SE a parte Executada, pessoalmente, para que se 

manifeste EM 15 (QUINZE) DIAS, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do 

CPC/2015. 4. Caso não haja manifestação da parte executada, 

CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do 

valor depositado na forma a ser postulada pela parte credora que deverá 

ser INTIMADA para se manifestar a respeito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. 5. Por outro lado, se vier aos autos embargos à 

execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos conclusos. 6. Restando infrutífera a penhora online, 

DEFIRO, desde logo, a realização de buscas via Sistema RENAJUD, na 

tentativa de localização de veículos em nome da parte executada. 7. Caso 

seja frutífera a diligência, PROCEDA-SE À RESTRIÇÃO, valendo como 

termo o próprio extrato. 8. Se encontrado bem passível de penhora, 

PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso 

conste dos autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do 

valor médio de mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a 

avaliação por Oficial de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, 

PROCEDA-SE a avaliação por oficial de justiça. 9. Se a penhora for 

realizada com sucesso, INTIME-SE a parte executada, na pessoa do 

advogado ou, se não houver, pessoalmente, para se manifestar, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, acerca da penhora e da pesquisa do valor 

médio do bem (art. 841 e 872, § 2º, CPC/2015). 10. Decorrido o prazo 

acima, INTIME-SE a parte exequente a fim de manifestar quanto ao valor do 

veículo e, caso dele não discorde, quanto ao interesse na adjudicação 

(art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem por conta própria (art. 880, 

CPC/2015). 11. Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte 

executada a respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Na sequência, REMETAM conclusos os autos para 

apreciação do pleito. 12. Manifestado o interesse na alienação por conta 

própria, REMETAM-SE conclusos para a definição das condições (art. 880, 

§ 1º, CPC/2015). 13. No mais, caso restem infrutíferas as diligencias ora 

deferidas, INTIME-SE a parte exequente para que indique, NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS, a existência de bens dos devedores passíveis de 

penhora, vez que não há em que se falar em arresto, vez que o 

executado foi citado. 14. Transcorrido o prazo o item 13 in albis, determino 

a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se 

suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do 

CPC. 15. Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte 

exequente acerca da localização da parte devedora e/ou bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§4°, do artigo 921, CPC. 16. Transcorrido o prazo 

prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001413-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VINICIUS GAINO DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001576-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON LOURENCO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1 - RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, nos 

termos do artigo 700, §2° do CPC. 2 - DEFIRO de plano, a expedição do 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 
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obrigação de fazer ou de não fazer, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, art. 701). 

3 - No caso de pronto pagamento fica o polo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º). 4 - Conste ainda, do 

mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC art. 1.102). 

5 - DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, do Código de 

Processo Civil. 6- CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 7 - ÀS 

PROVIDENCIAS.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001577-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

TATIANY FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. 1. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos 

legais e recolhidas as custas judiciais preliminares. 2. CITE-SE a parte 

executada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, entregar a exequente a 

quantia de 172.229,58kg de soja, na forma individualizada na inicial, nos 

termos dos artigos 806/813 do NCPC, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa, limitada à R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. Decorrido o prazo e não havendo 

adimplemento da obrigação, proceda de imediato a busca e apreensão da 

coisa indicada, na forma do art. 806, § 2º, do NCPC, c.c. art. 813 do 

mesmo diploma legal. Alienado a coisa quando já litigiosa, será expedido 

mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após 

depositá-la (art. 808, CPC). 4. Conste do mandado que a parte executada 

poderá opor embargos, NO PRAZO DE 15 DIAS, consoante regras dos 

artigos 914/920 do NCPC. 5. Em conformidade com o disposto no art. 827 

do NCPC, aplicado por analogia e uniformidade do processo executivo, 

FIXO honorários em favor do advogado da parte exequente em 10% do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “2” acima. 6. Proceda a Secretaria 

do Juízo a expedição de certidão de admissão da execução para fins de 

averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do 

NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 7. Por fim, inexitosa as 

medidas acima, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do NCPC e, 

sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, EXTRAIA-SE 

certidão para fins de inclusão nos cadastros de inadimplentes, conforme 

requerido, entregando-a ao exequente, mediante traslado, com a 

respectiva intimação do executado de tal providência. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007360-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA SANTOS COSTA (REQUERENTE)

LUCAS ROMAO DE SOUZA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de 

parcelas pagas c/c tutela provisória ajuizada por LUCAS ROMÃO DE 

SOUZA CABRAL e TALITHA SANTOS COSTA em desfavor de SORRISO 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ambos qualificados nos autos. 

Alega, em apertada síntese, que celebrou contrato particular de promessa 

de compra e venda com a empresa requerida em 04/07/2017, tendo como 

objeto o bem imóvel localizado na Quadra 11, Lote 177, contendo 360m², 

Loteamento Reserva Jardim, na cidade de Sorriso/MT, no valor de R$ 

118.800,00, matriculado sob n° 49.808 no CRI desta urbe, conforme 

contrato de n° 335/2017 (ID 25326812). Aduz que o pagamento restou 

pactuado em 180 prestações mensais e sucessivas no valor inicial de R$ 

660,00, sendo o primeiro pagamento efetuado na assinatura do contrato, e 

as demais com vencimento no dia 10 de cada mês, iniciando em 10 de 

agosto de 2017 e a ultima em 10 de julho de 2032, mediante boleto 

bancário, com reajuste anual pelo IGP-M e juros compensatórios de 8% 

a.a, conforme quadro resumo do contrato. Assevera que já quitaram vinte 

e seis parcelas, sendo a primeira realizada em 04 de julho de 2017 e a 

ultima no dia 10 de outubro de 2019 que totaliza o montante de R$ 

20.081,56 e, a ser restituído, o valor de R$ 18.073,40. Sustenta não 

possuir mais interesse na continuidade do negócio, razão pela qual 

efetuou notificação extrajudicial (ID 25326815) da requerida para 

formalizarem o distrato, sendo que a empresa não apresentou qualquer 

proposta, apenas os contra notificou (ID 25326822) informando que não 

há valores para serem restituídos, mas apenas a pagar (R$ 21.364,65). 

Pugna, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para 

suspender o pagamento das parcelas a partir de 10/11/2019, bem como 

para impedir que a requerida efetue a cobrança e insira seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada por 

documentos. Em manifestação de ID 25371660, a parte autora pugnou pelo 

parcelamento das custas processuais em 6 vezes. No ID 26104631, foi 

determinada a intimação da parte autora para juntar aos autos documentos 

que comprovem a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as 

custas processuais. Após, a parte autora reiterou o pedido de 

parcelamento das custas sem apresentar os documentos necessários (ID 

26222299). Ao ID 26590616, determinou, pela ultima vez, a intimação da 

parte autora para juntar aos autos documentos que comprovem a alegada 

hipossuficiência financeira para ser concedido o parcelamento das 

custas. Juntada de documentos pelo autor (ID 28871589). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. DECIDO Pois bem. Preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a petição inicial. Diante dos 

documentos juntados ao ID 28873666ss, os quais comprovam a alegada 

impossibilidade de arcar, momentaneamente, com o pagamento integral 

das custas, DEFIRO o parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, 

do CPC, c.c. art. 468, §§ 6º, 7º e 8º, da CNGC-TJMT, em até 06 (seis) 

parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação nos 

autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas importará no indeferimento da petição inicial. Na 

hipótese de parcelamento, ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), 

para acompanhamento e controle, conforme Ofício Circular 

04/2018/GAB/J-Aux. Passo para análise da tutela provisória. Dispõe o 

artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em suma: é 

necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito 

alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No caso em 

análise, verifica-se que as partes celebraram contrato particular de 

promessa de compra e venda de bem imóvel mediante pagamento em 

prestações mensais, sendo que a autora pretende seu desfazimento por 

não possuir mais condições financeiras de honrar com as parcelas 

assumidas. Os documentos apresentados juntamente com a inicial 

evidenciam, em tese, que a autora buscou o distrato na via administrativa, 

com a restituição dos valores pagos, tendo, assim, manifestado expresso 

interesse no desfazimento do negócio junto à requerida, mas não obtendo 

êxito em seu propósito. Em juízo de cognição sumária, entendo que tal fato 

se mostra verossímil e autoriza o deferimento da medida de urgência, visto 

que não seria razoável e coerente impor à autora a continuidade do 

pagamento das prestações vincendas quando já externada a sua vontade 

de resilir o contrato. Restam preenchidos, portanto, os requisitos do art. 

300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado na inicial e o 

perigo de dano. Vale frisar que o desfazimento do negócio e a restituição 

dos valores pagos são admitidos pela legislação (CDC) e pela 

jurisprudência brasileira (Súmula 543 STJ), cingindo-se a discussão futura 

quanto aos valores devidos a título de restituição. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - CONTRATO DE COMPRA E 
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VENDA DE LOTES - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - PEDIDO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO - SUSPENSÃO PAGAMENTO DAS 

PRESTAÇÕES - POSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE 

AUTORA DOS CADASTROS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE. Se os promissários compradores confessam sua 

inadimplência, e, por consequência, pretendem a rescisão do contrato, tal 

fato já é suficiente para, de forma provisória, deferir-se o pedido de 

suspensão do pagamento das parcelas do contrato, bem como para 

afastar a possibilidade de inscrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes.” (TJ/MG - AI: 10000180765729001 MG, Relator: Luciano 

Pinto, Data de Julgamento: 06/11/0018, Data de Publicação: 09/11/2018). 

Registre-se que a suspensão liminar dos pagamentos não se revela como 

medida irreversível, uma vez que em caso de improcedência da ação a 

dívida poderá ser cobrada pela parte requerida pela via adequada. Por 

todo exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a 

suspensão do pagamento das parcelas a partir de 10/11/2019 do contrato 

n.º 335/2017 firmado entre as partes, bem como para impor à empresa 

requerida que se abstenha de inserir o nome da parte autora junto aos 

cadastros de inadimplentes pelo débito discutido no presente feito, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento desta obrigação, limitada ao décuplo do valor da causa, 

CONDICIONANDO QUE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA, A PARTE 

AUTORA DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAS 

CUSTAS JUDICIAIS. Em prosseguimento, CITE-SE a requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente de que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo a requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do CPC. Havendo autocomposição entre as partes após o 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação; não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá a requerida 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004407-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZE SEMENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOMINGUES RODRIGUES OAB - SP92566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não foi recolhida as 

custas e taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, promova a emenda da inicial retificando a 

situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

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

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004487-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PINTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

GEVALCI ANTONIO PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

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

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007397-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA BRAVA URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MULLER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

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

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 
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de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007709-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

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

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001101-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUATTO EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MIRANDA FICHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE FORMA ANTECIPADA, ajuizada por 

MONTE LÍBANO EMPREENDIMENTOS LTDA em face de MATHEUS 

MIRANDA FICHA, ambos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que 

em 21.02.2018 as partes firmaram Instrumento Particular de Promessa de 

Compra e Venda (Contrato ML2-0047), tendo como objeto o Lote n.º 15, da 

Quadra n.º 10, do Loteamento Monte Líbano II, situado na cidade de 

Sorriso/MT, sendo que o preço do lote foi acordado em R$ 102.960,00 

(cento e dois mil, novecentos e sessenta reais). O referido contrato foi 

pactuado para pagamento a prazo, mediante uma entrada de R$ 500,00 

(quinhentos reais), e o restante dividido em 167 (cento e sessenta e sete) 

parcelas. O valor inicial das prestações convencionadas no mencionado 

contrato foi de R$ 609,88 (seiscentos e nove reais e oitenta e oito 

centavos) cada, ou seja, a primeira parcela venceu no dia 15 de abril de 

2018 e as demais venceram em igual data dos meses subsequentes. 

Alega que a requerida está inadimplente desde o dia 15.12.2018, 

totalizando um débito no valor de R$ 11.140,21. Nos pedidos, requer 

liminarmente a concessão da tutela de urgência de forma antecipada, com 

o fim de reintegrar a Requerente na posse do imóvel objeto do Instrumento 

Particular que ora se pretende Rescindir. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e, estando 

devidamente recolhidas as custas/taxas iniciais, RECEBO a exordial. 

Passo, pois, à análise da tutela de urgência. Com efeito, dispõe o artigo 

300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em suma: é 

necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito 

alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). Tratando-se 

de contrato de promessa de compra e venda, entendo não ser possível, 

em sede de cognição sumária, autorizar a reintegração de posse do 

promitente vendedor antes de resolvido o contrato, com a prévia 

manifestação judicial para que seja consumada a resolução do contrato 

(STJ, REsp 1337902/BA). Ipsis litteris: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A 

LIMINAR – IMÓVEL URBANO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – 

INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA – INVASÃO PELOS ANTIGOS 

PROPRIETÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESBULHO – 

NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É impossível, em sede de 

cognição sumária, autorizar a reintegração de posse da parte vendedora 

antes de resolvido o contrato de compra e venda, pois somente após a 

sua resolução é que poderá haver posse injusta” (DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 17/10/2018). “AGRAVO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

LIMINAR INDEFERIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE - RELAÇÃO POSSESSÓRIA ORIUNDA 

DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PENDÊNCIA DE 

ANULAÇÃO OU DE RESCISÃO CONTRATUAL – AGRAVO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Mostra-se razoável, ainda que haja inadimplência e 

mora, manter o promitente comprador, que exerce posse decorrente de 

contrato de promessa de compra e venda, no imóvel objeto da Ação de 

Reintegração de Posse proposta pelos promitentes vendedores até que 

haja decisão acerca da higidez do negócio pactuado” (GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela com o fim de reintegrar a requerente na posse do imóvel 

objeto do Instrumento Particular que ora se pretende rescindir. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 
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conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001355-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON FABIANO VERDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GALLI OAB - RS82360 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1001355-27.2020.8.11.0040 Vistos etc., Designo audiência para 

depoimento pessoal do executado para o dia 16/07/2020 às 14h10min. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada para 

as providências necessárias. Intime-se fazendo constar no mandado data, 

hora e local da audiência. Cumpra-se expedindo o necessário. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008473-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO HEILISSAN FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por ITAU SEGUROS S/A 

em face de ABRAAO HEILISSAN FERREIRA DA SILVA, ambos qualificados 

nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato. Importante frisar que a correspondência foi devolvida com o 

seguinte motivo: “Mudou-se”. Sendo o entendimento desta Magistrada que 

o ônus de informar a mudança de endereço é do devedor, motivo pelo qual 

está configurada a mora. Esse é o entendimento do TJMT, no recurso de 

apelação n.u. 0002787-46.2017.8.11.0059, transcrito abaixo: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO 

COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE” – ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR 

MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É ônus do devedor informar ao 

credor qualquer mudança de endereço. O envio de notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo 

”mudou-se”,  autor iza a comprovação da mora.  (N. U 

0002787-46.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)” (grifo 

nosso) Ressalto ainda que na data 29/08/2019 foi publicado o julgamento 

do REsp 2019/0221724-5, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que 

o STJ entendeu neste mesmo sentido, conforme ementa abaixo: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM 

INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO 

RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. Ação de busca e apreensão da 

qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao 

gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é 

imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de 

notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento 

pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao 

endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é 

suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao 

ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário 

demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do 

devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta 

que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer 

que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e 

boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que 

deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, 

frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos 

autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, 

por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do 

devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. 

Recurso especial conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer e dar 

provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora. Brasília (DF), 27 de agosto de 2019 (Data do Julgamento) 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (REsp n.°1.828.778 – RS 

(2019/0221724-5) Terceira Turma, julgado em 27/08/2019 e publicado em 

29/08/2019)” Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, contados 

do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas 

as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos 

decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que 

o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo 

consignado que eventual remoção do veículo fica condicionada à 

comprovação concreta de não purgação da mora no prazo legal, mediante 

certidão da Secretaria. Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar 

resposta NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados, de igual forma, a 

partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar a restituição. Transcorrido o prazo 

para contestação, INTIME-SE a parte autora para que NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Concedo os benefícios 
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do art. 212 do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006092-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DIAS MACIEL DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MELO FRANCO SILVA OAB - MG172153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (REU)

DAVID PEREIRA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita. CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005253-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IVONE CESELO BATISTA GUIMARAES 03335219864 (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005565-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO LOCATELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada pelo BANCO 

J. SAFRA S.A em desfavor de NELSON ANTONIO LOCATELLI, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela 

requerida em contrato. Importante frisar que a correspondência foi 

devolvida com o seguinte motivo: “Mudou-se”. Sendo o entendimento desta 

Magistrada que o ônus de informar a mudança de endereço é do devedor, 

motivo pelo qual está configurada a mora. Esse é o entendimento do TJMT, 

no recurso de apelação N.U. 0002787-46.2017.8.11.0059, transcrito 

abaixo: “ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0002787-46.2017.8.11.0059 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO 

“MUDOU-SE” – ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO 

– MORA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. É ônus do devedor informar ao credor qualquer mudança de 

endereço. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato com retorno por motivo ”mudou-se”, autoriza a comprovação da 

mora. (N.U 0002787-46.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)” 

(grifo nosso) Ressalto ainda que na data 29/08/2019 foi publicado o 

julgamento do REsp 2019/0221724-5, da relatoria da Ministra Nancy 

Andrighi, em que o STJ entendeu neste mesmo sentido, conforme ementa 

abaixo: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM 

MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) 

COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO 

DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e 

apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 

e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em 

definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento 

de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento 

pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao 

endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é 

suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao 

ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário 

demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do 

devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta 

que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer 

que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e 

boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que 

deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, 

frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos 

autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, 

por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do 

devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. 

Recurso especial conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e 
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discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer e dar 

provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora. Brasília (DF), 27 de agosto de 2019(Data do Julgamento) 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (REsp n.°1.828.778 – RS 

(2019/0221724-5) Terceira Turma, julgado em 27/08/2019 e publicado em 

29/08/2019)” Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

Desta forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão 

da LIMINAR, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de 

dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. 

Por todo exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo 

descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Caso assim não 

proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do 

credor fiduciário. Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, contados, de igual forma, a partir do 

cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta 

no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição, sob pena de revelia. Concedo 

os benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007590-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

AILTON FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MOISES PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALMIR DOS REIS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007590-44.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

MOISES PRADO DOS SANTOS, JEREMIAS PRADO DOS SANTOS 

TESTEMUNHA: AILTON FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VALMIR 

DOS REIS ALVES, LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA Vistos etc., Em tempo e 

considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência outrora aprazada para o DIA 16 DE ABRIL DE 2020 ÀS 

15H10MIN, devendo se proceder com a intimação das partes nos termos 

da última decisão exarada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002507-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002507-52.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

DARIO PEREIRA DOMINGOS EXECUTADO: PORTEIRA AGRICOLA 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos etc., DEFIRO parcialmente o 

pedido de id. 16632701, motivo pelo qual DETERMINO a busca pelo 

endereço da parte requerida por meio do sistema online INFOJUD. Caso 

seja encontrado endereço diverso dos autos, CITE-SE a parte requerida, 

nos termos já proferidos ao id. 10832977. Sendo infrutífera a diligência, 

dê-se VISTA ao autor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005166-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI PREHL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFER CAVALCANTE SILVA OAB - MT26213/O (ADVOGADO(A))

TAYLA VARELA SHIMADA OAB - MT26077/O (ADVOGADO(A))

GEIZA DE GUSMAO MORAES OAB - MT24711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, podendo a concessão ser 

revogada a qualquer momento, caso a situação de hipossuficiência 

financeira mude. De início, consigno que o pedido consignatório cumulado 

com o pedido revisional é perfeitamente possível, desde que seguido o rito 

ordinário comum a ambos, o que se verifica no caso em apreço. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Pretende a autora a 

concessão de tutela de urgência para que seja deferido o depósito judicial 

mensal do valor que entende ser incontroverso constante na perícia 

contábil juntada na inicial. No entanto, em análise de cognição sumária, 

verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora 

no que tange à revisão das cláusulas contratuais, sendo certo que as 

irregularidades contratuais apontadas dependem, para sua apuração e 

comprovação, de ampla dilação probatória. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃOO DOS EFEUTOS DA TUTELA. REQUERIMENTO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO E 

ABSTENÇÃO DE INCLUSAO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com 

repetição de indébito, em que o magistrado a quo, indeferiu pedido de 
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tutela, sob o fundamento de não se poder verificar, num juízo preliminar, a 

ilegalidade nas cobranças as quais a parte autora vem impugnar, 

exigindo-se dilação probatória. Da análise perfunctória dos autos, 

depreende-se dos autos originários de n° 0000563-41.2019.8.19.0028, 

que a parte autora, ora agravante, atualmente possui Cédula de Crédito 

Bancário junto à Instituição ré sob n° 005.116.423, no valor de R$ 

299.487,02, com 93 prestações de R$ 8.590,60. Pleiteou o agravante, 

autorização para pagamento de parcelas mensais, no valor apontado 

como incontroverso por este (R$ 2.495,71), durante 93 meses, bem como 

a não inclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Em que 

pese os argumentos da parte agravante, não existe lastro algum para o 

valor da prestação que o ora recorrente, unilateralmente, entende como 

“justo”. O reconhecimento da suposta abusividade da cobrança depende 

de dilação probatória, não havendo razão para, nesta fase processual, 

inibir os atos presumidamente regulares para fazer valer o seu crédito. 

Laudo técnico acostado aos autos pela parte agravante realizado de 

forma unilateral e sem o crivo do contraditório, além de não ter sido 

elaborado por profissional e posição equidistante das partes. O simples 

fato de ter ajuizado demanda revisional, afirmando que os contratos 

contam com atos ilícitos, tal argumento não é suficiente para indicar, numa 

análise superficial, a existência de ilegalidades nas cobranças praticadas 

peça instituição financeira. Ausente nos autos elementos que permitam 

concluir, em cognição sumária, o alegado excesso de cobrança, restando 

patente a necessidade de dilação probatória. Igualmente ausente a 

comprovação de possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. 

(...) (TJ-RJ-AI: 00202924020198190000, Relator: Des (a). André Emilio 

Ribeiro Von Melentovytch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Vigésima 

Primeira Câmara Cível) Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007606-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002114-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA MARIA SOFIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DAL MOLIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008223-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1008223 -55 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEISON SERRA AROUCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000479 -43 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005464-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1005464-89.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do pedido de desistência pelo falecimento da parte requerente. Sorriso/MT, 

16 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000352-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ODIR PINTO (EXECUTADO)

NOLAR JOAO PINTO (EXECUTADO)

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de 

R$ 200,00, vez que o valor total da mesma foi de R$ 900,00, porém, houve 

o pagamento de apenas R$ 700,00 (R$ 675,00 + R$ 25,00), a ser 

depositada na conta corrente n. 28.984-1, agência 1.917-8, do Banco do 

Brasil em nome F C S Oficial de Justiça, cotada na certidão anexa 

(mediante depósito identificado pela numeração única do processo). 

Impulsiono, ainda, para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003054-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BALDO OGLIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003054-58.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEUSA MARIA BALDO OGLIARI REU: CARLOS EDUARDO BASSANI 

Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008243-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIFFEL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1008243 -46 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

05 DE JUNHO DE 2020, às 8h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 16/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002970-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILSON DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1002970 -91 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003334-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ADRIANO NOVAK DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1003334-29 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da 

CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a PARTE REQUERIDA, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial. Sorriso/MT, 16 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDES LEITE NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000566-33.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da 

CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a(s) parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no 

prazo legal, manifestar-se acerca do Laudo Pericial. Sorriso/MT, 16 de 

março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004280-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REU)

 

Processo nº : 1004280-64.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 16 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006715-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI HARTMANN BRATZ (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1006715 -11 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006247-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1006247 -13 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001430-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SEBASTIAO SANTANA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001430-03.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005269-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO RAIMUNDINI SANCHES (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1005269 -36 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000959-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MASETTO (REU)

 

Processo  n º  1000959 -50 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000974-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALINE APARECIDA CABRAL CACERES (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1000974 -19 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004229-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON ALMEIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAR ESPAÇO VIP (REU)

OZANO BRÁS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA CRISTINA MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MA19821 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1004229 -19 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 16/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000332-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CALZA (AUTOR(A))

PERSI CALZA (AUTOR(A))

ANA CALZA (AUTOR(A))

CLEU CALZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000332-80.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

PERSI CALZA, ANA CALZA, CLEU CALZA, MARCOS CALZA REU: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc., Trata-se de embargos de 

declaração (ID n.º 26325977) interposto por DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A 

em face da sentença proferida no ID n.º 25927097. Alega o embargante 

que o ato judicial fora omisso ao não possibilitar a produção de provas e 

efetuar o julgamento antecipado da lide. Alega ainda a necessidade de 

preservação da empresa e de sua função social, bem como, que a 

requerida está em recuperação judicial, o que, portanto, obsta a discussão 

acerca dos créditos nesta lide. É o sucinto relatório. Fundamento e 

DECIDO. Prima facie, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou 

que “os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício 

judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão 

deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de 

consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido 

processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 

6.223). Não assiste razão a parte embargante. Em que pese seus 

argumentos, entendo que não há qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato judicial embargado. Na verdade, pretende a parte 

embargante, sob o pretexto de que existem supostamente vícios, 

reexaminar a causa com o intuito de modificar o ato judicial para adequá-lo 

aos seus interesses, o que é inadmissível. Ipsis litteris: Incabíveis os 

embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o 

julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 

535 do CPC. (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix 

Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br). No 

mesmo sentido: “(...) Os embargos de declaração não podem ser usados 

como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de 

prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de 

fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e 

contradição implicarem, como conseqüência, modificação do julgamento 

(...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 

13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in www.stj.jus.br). Assim, tem-se 

claro que a matéria discutida pela parte embargante não é objeto de 

embargos de declaração, sendo a contradição, obscuridade ou omissão 

apontada mera insatisfação desta, devendo o seu inconformismo em 

relação ao ato determinado, se for o caso, ser levado à instância superior 

através dos meios processuais adequados. Dispositivo Ante o exposto, 

conheço dos embargos e NÃO os provejo, mantendo inalterado o ato 

judicial contido no ID n.º 25927097. Intimem-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005967-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO JOSE PRESSI (AUTOR(A))

MARLI OSMARI PRESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO AUGUSTINHO SONEGO (REU)

LUIZ MIGUEL PRESSI (REU)

JOAO ANTONIO PRESSI (REU)

RAIMUNDO AGOSTINHO PRESSI (REU)

FRANCISCO PEDRO PRESSI (REU)

CLAUDINO DEMARCO (REU)

INES SALETE DEMARCO (REU)

CECILIA LUCIA PRESSI SONEGO (REU)

Outros Interessados:

NEI FRANCIO (CONFINANTES)

Espólio de João Batista Francio (CONFINANTES)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SAMUEL PRESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

SALETE CHIAPETTI (CONFINANTES)

OSMIR CHIAPETTI (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº : 1005967-76.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 16 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007165-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. S. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1007165 -51 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002166-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI (EXEQUENTE)

JOSE NILSO LAITARTE DA SILVA (EXEQUENTE)
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RICARDO LAITARTE RODRIGUES (EXEQUENTE)

MARIA CONCEICAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RAMOS GUAICARA - ME (EXECUTADO)

PAULO R FERREIRA & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1002166 -21 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002432-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

EVILAINE ALVES DA SILVA OAB - 008.333.571-40 (REPRESENTANTE)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA MOURA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1002432 -08 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 16/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005310-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. O. R. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1005310 -37 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

16/03/2020.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002130-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON OLIVEIRA DE LIMA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002130-76.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ANA PAULA COUTO EXECUTADO: WILSON OLIVEIRA DE 

LIMA FILHO Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Em análise dos autos, 

infere-se que a parte exequente pleiteia o recebimento de pensões 

alimentícias referentes aos meses 11/2018 até 08/2019, sob o rito da 

prisão civil, contudo, o presente feito fora proposto no dia 04/04/2019, não 

preenchendo, portanto, o requisito previsto no art. 528, § 7º do CPC. 

Dessa maneira, determino o prosseguimento do feito pelo rito da penhora. 

Conseguinte, tratando-se de cumprimento de sentença de alimentos, nos 

termos do art. 528 do CPC, INTIME-SE o devedor para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da pensão, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. Efetuado o pagamento e não havendo 

justificativa do devedor, proceda-se à liberação ao credor mediante 

alvará. Conforme, § 1º e § 2º do art. 829 do CPC, caso o executado, no 

prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o 

efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o 

pronunciamento judicial será protestado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517 do CPC, in verbis: Art. 517. A decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 

523. Considerando que a presente execução tramita pelo rito do art. 528 § 

8º do CPC, se o executado não pagar, nem se escusar, de imediato 

proceda-se com a PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e 

dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito ut art. 831 CPC. Não sendo encontrada a parte 

devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos bens 

quanto bastem para garantia da execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por duas vezes, em dias 

distintos e, permanecendo a situação, certificará o ocorrido ex vi 

regramento do parágrafo único e artigo 830 do CPC. Feita a avaliação e, 

caso impugnada, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, manifeste-se o 

avaliador judicial e a parte contrária, também em 05 (cinco) dias, 

voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do 

CPC). Mesmo feita justificação, salvo se concedido efeito suspensivo por 

decisão expressa, deverá o credor informar se tem interesse em adjudicar 

o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior 

ao da avaliação, no PRAZO DE 05 (cinco) DIAS. Consigne-se, desde já, 

que se a penhora atingir bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese, 

alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de compra e 

venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de 

moradia, concessão de direito real de uso, penhora de quota social ou de 

ação de sociedade anônima fechada, penhora de coisa pertencente a 

terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de 

penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os interessados, na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. i, ambos do CPC; 

bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

do CPC. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001446-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO LUIZ ZANOLLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES FERREIRA OAB - MT23552/O (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA THIELI GONCALVES OAB - MT26832/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001446-20.2020.8.11.0040. AUTOR: 

PEDRINHO LUIZ ZANOLLA REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc., Sem 

delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, 

do CPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000393-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLMIR STEFFENON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000393-04.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ZOLMIR STEFFENON EMBARGADO: JUARES DOMINGOS 

DOS SANTOS Vistos etc., Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não 

houver pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC). Fixo, desde já, honorários 

advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Consigne-se que, caso a 

parte requerida quite o valor pleiteado no prazo legal, ficará isenta de 

custas (701, § 1º, CPC). Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001040-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA REGINA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDES, (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001040-96.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

VANUSA REGINA DA SILVA RODRIGUES REU: ODAIR FERNANDES, 

Vistos etc., Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a 

inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiência econômico-financeira que a norma processual exige para 

a concessão das benesses da justiça gratuita. Nesse tocante, determina o 

art. 99, § 2º, do CPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINES MARCHIORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001585-69.2020.8.11.0040. AUTOR: 

VALDINES MARCHIORO REU: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

Vistos etc., Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu cancelamento, na forma do disposto no 

art. 290 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000244-08.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA EXECUTADO: ANTONIO 

BENI Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. 

Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais. Fica a parte 

executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios também em 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), bem como os honorários 

advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento 

parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão 

sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000326-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)
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Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000326-39.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - 

ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Se tempestivo, o 

que deverá ser previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos 

termos do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à 

execução; porém, ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de 

atribuir-lhe o efeito suspensivo almejado. Conseguinte, INTIME-SE o 

embargado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de quinze 

dias, nos termos do art. 920, inciso I do CPC. Sem prejuízo, considerando 

que o NCPC estabelece que: Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; Sem 

prejuízo do cumprimento das determinações supra, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta do conciliador do centro judiciário 

de solução de conflitos e cidadania desta comarca, devendo as partes 

serem intimadas com antecedência, restando consignado que devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

- O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes, após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001069-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT12179-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO COSTA DA SILVA OAB - 786.713.701-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001069-49.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: R. M. C. D. S. REPRESENTANTE: EDUARDO COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA Vistos etc., 

Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

econômico-financeira que a norma processual exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, 

do CPC, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade ou 

para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001214-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO PEROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001214-08.2020.8.11.0040. AUTOR: 

PAULO AFONSO PEROSA REU: BANCO RODOBENS S.A. Vistos etc., 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu cancelamento, na forma do disposto no 

art. 290 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 3921-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA FETTER, ANANIAS BARROS, MOACIR HAHN, 

MARCIA HAHN BARROS, MARCOS HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Certifico que foram interpostos Embargos de Declaração, razão pela qual 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149744 Nr: 3994-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENÍSSIO OLÍVIO FEDRIZZI, DANIEL LAGEMANN 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, PEDRO PEREIRA DE SOUZA - OAB:26621/O, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Certifico que foram interpostos Embargos de Declaração, razão pela qual 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 91115 Nr: 2685-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO, LUCILAYNE 

ANDRELINO, LUIZ ANDRELINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIZA MARCON COLLI, ARMANDO COLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:32596, Marcelo Augusto Grassi Reali - OAB:8838 A, 

YARA APARECIDA CORREA REALI - OAB:7759-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2685-57.2012.811.0040

Código-Apolo: 91115

Vistos etc.,

 Trata-se de Ação de Usucapião proposta por REGISLLAYNE 

ANDRELLINO BARRETO, LUCILLAYNE ANDRELLINO e LUIZ ANDRELLINO 

NETO em desfavor de OTAIZA MARCON COLLI e ARMANDO COLLI, todos 

qualificados nos autos.

Alegam que, o genitor dos autores, Sr. Valdir Santo Andrelino, adquiriu 

dos réus, em 10/09/1985, através de Contrato Particular de Compromisso 

de Venda e Compra o imóvel rural denominado Fazenda Panorama I, com 

área total de 1.245,695 hectares, descrito na Matrícula nº 6.149 do CRI de 

Diamantino/MT.

Afirmam que seu genitor também adquiriu dos requeridos, na data de 

30/07/1998, o imóvel rural atualmente denominado Fazenda Panorama II, 

com área de 1245,695 hectares, descrito na Matrícula nº 6.148 do CRI de 

Diamantino/MT.

Asseveram que desde a aquisição, o Sr. Valdir exerceu a posse sobre a 

integralidade dos referidos imóveis e, diante de seu falecimento, em 

12/02/2009, e já sendo sua genitora falecida, a posse da área rural teria 

sido transmitida aos autores, que continuam a exercê-la de forma mansa e 

pacífica, utilizando 93,8306 has para plantio de soja e o restante utilizado 

com reserva legal e para futuro manejo.

Por estas razões, e considerando que a posse é exercida pelos autores 

há mais de 24 anos da data da inicial, considerando a posse de seu 

antecessor, ingressaram com a presente ação, pugnando para que seja 

declarada a aquisição do domínio das áreas usucapiendas.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 28/60.

Em decisão de fls. 77 foi determinada a citação pessoal dos réus, a 

citação por edital dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

bem como a intimação das fazendas públicas e do Ministério Público.

Os requeridos manifestaram às fls. 79/81, reconhecendo a procedência 

dos pedidos dos autores.

O Ministério Público manifestou às fls. 82/88 solicitando a juntada de 

documentos pelos autores.

Os autores manifestaram às fls. 93/94, pugnando pela juntadas dos 

documentos de fls. 97/871.

Em despacho de fls. 880 foi determinada a citação dos confrontantes do 

imóvel objeto da ação, a expedição de editais para intimação de terceiros, 

bem como a intimação das fazendas públicas para se manifestarem 

interesse no feito.

Edital de citação, fls. 901/903.

Os confrontantes e o Município de Ipiranga do Norte/MT foram intimados às 

fls. 905/907 para manifestarem seu interessem, ou não, na presente ação, 

permanecendo inertes.

A Fazenda Pública Estadual manifestou às fls. 921/928, pugnando pela 

intimação dos autores para juntada da planta e memorial descritivo 

georreferenciado, bem como dos documentos necessários à elaboração 

do estudo cadastral a ser realizado pelo INTERMAT, requerendo nova 

vistas dos autos após a manifestação dos autores.

Os autores manifestaram às fls. 934, juntado os documentos solicitados 

pelo Estado às fls. 935/960.

Às fls. 961/962 foi comprovada a publicação do edital de citação.

O Estado de Mato Grosso manifestou às fls. 964 informando que a área 

objeto da ação de usucapião não caracteriza terra devoluta do Estado.

A União manifestou inexistência de interesse na lide às fls. 973.

Em manifestação de fls. 975/976 os autores pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade juntaram os documentos de fls. 

977/982.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente feito comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, 

incisos I, do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, já 

que os requeridos concordaram com os pedidos iniciais e a vasta prova 

documental produzida é suficiente para o julgamento da lide.

Cinge-se a controvérsia em verificar os requisitos da prescrição 

aquisitiva.

 Asseveraram os autores que, incluindo a posse de seu antecessor, Sr. 

Valdir Santo Andrelino, possuíam ao tempo da distribuição da inicial 

(18/04/2012), mais de 24 anos de posse, mansa, pacífica e de boa-fé das 

áreas rurais descritas nas matrículas 6.148 e 6.149 do CRI de 

Diamatino/MT, tendo sido elas adquiridas através dos Instrumentos 

Particular de Compromisso de Compra e Venda de fls. 31/33 e 35/36.

 Com efeito, os contratos particulares de compra e venda acostados às 

31/33 e 35/36 demonstram que as áreas usucapiendas foram adquiridas, 

respectivamente, nas datas de 10/09/1985 e 30/07/1988, ou seja, há mais 

de 30 (trinta) anos, havendo, inclusive, na espécie, justo título.

Neste caso, convém destacar que, quando da vigência do Código Civil de 

2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos 

indicado no artigo 550 do Código Civil de 1916, razão pela qual se aplica 

esta norma, e ainda assim, o prazo nele indicado já se esgotou em relação 

à aquisição mais recente em 30/07/2008,

Além disto, os requeridos, devidamente citados, apresentaram resposta 

em não só reconheceram a procedência dos pedidos dos autores, como 

também declararam expressamente que “assumem a obrigação de pagar 

rodas as despesas, custas processuais, honorários de perito e de 

assistentes técnicos, e honorários de advogado de sucumbência, que 

originarem do processo anteriormente mencionado, isentando dessa forma 

os requeridos do pagamento de tais verbas processuais” (sic)

Deste modo, tendo os autores demonstrado o cumprimento do lapso 

temporal legal (20 anos), bem como que a posse se deu ininterruptamente, 

sem oposição e com “animus domini”, a declaração da prescrição 

aquisitiva é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - 

PRESCRIÇÃO AQUSITIVA - POSSE MANSA-PACÍFICA E ININTERRUPTA – 

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA 

CONTUNDENTE DE OPOSIÇÃO SEJA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO, 

INTERPELAÇÃO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE INSURGÊNCIA - 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO 

CIVIL/2002 – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Restando 

comprovado o cumprimento dos critérios legais exigidos pelo artigo 1.238, 

parágrafo único do Código Civil/2002, mostra-se imperioso o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na Ação de 

Usucapião , mormente quando não há elementos que demonstrem a 

ocorrência de oposição contundente e capaz de interromper a prescrição 

aquisitiva” (TJMT, N.U 0010083-91.2008.8.11.0041, , SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) – destaquei,

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

petição inicial, motivo pelo qual DECLARO o domínio dos autores sobre as 

áreas descritas na inicial, em conformidade com o artigo 1242, do Código 

Civil e, por consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, 

meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de 

título para o registro no cartório respectivo. O registro no serviço de 

imóveis não dependerá do pagamento do imposto de transmissão, uma 

vez que se trata de forma originária de aquisição da propriedade.

 Com lastro no princípio da causalidade, tendo em vista que os réus não 

deram causa à demanda, tampouco ofereceram resistência aos pedidos 

dos autores, deve ser afastada a condenação destes ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.

Precluso o presente decisum, expeça-se mandado de registro, 

endereçando-o ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

competente para que seja procedida as retificações das matrículas dos 

bens imóveis em epígrafe e a abertura de matrícula individualizada para as 

terras sub judice, instruindo o referido expediente com cópias 

autenticadas dos documentos necessários, bem como da presente 

sentença, com supedâneo no art. 1.241 do Código Civil; art. 167, inciso I, 

item 28 e art. 226, ambos da Lei n. 6.015/1.973.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC,

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso, 03 de março de 2020.
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Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 106761 Nr: 9790-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO MARCOS WOLF, BAZAR E 

CONFECÇÃO TRIUNFO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 106761

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Destaco que caso haja descumprimento do acordo, o cumprimento de 

sentença deverá ser realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJe, conforme prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP 

n. 03 de 12 de abril de 2018, não se justificando mais a 

suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu que

 “Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Defiro o cancelamento de eventuais restrições efetivadas em nome do 

executado (art. 782, § 3º do CPC).

No mais, diante da ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença, sendo desnecessária a intimação das partes.

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

P.C.

Sorriso/MT, 04 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001109-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE KOVALESKI CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI ANTONIO KOVALESKI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

K. T. K. (HERDEIRO)

JULIANA KOVALESKI (HERDEIRO)

JANICE KOVALESKI (HERDEIRO)

J. V. S. K. (HERDEIRO)

M. E. S. K. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001109-65.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

JANETE KOVALESKI CASARIN REQUERIDO: ELOI ANTONIO KOVALESKI 

Vistos etc., Diante dos documentos que instruem a petição de Id 25953677 

e do parecer ministerial de Id 27131364, DEFIRO a expedição do alvará 

judicial, AUTORIZANDO a venda do veículo descrito no Id 25042442, 

devendo o valor obtido com a venda (R$34.900,00 – Id 25953686) ser 

utilizado para a quitação da despesa com sepultamento no valor de 

R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais) e o restante ser dividido entre 

todos os herdeiros, devendo a inventariante depositar em juízo os valores 

relativos aos herdeiros menores Maria Emanuela Souza Kovaleski, João 

Vitor de Souza Kovaleski e Kaelayne Tenedin Kovaleski (por 

representação). Com a expedição do alvará, INTIME-SE a inventariante 

para a prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, 

colha-se novo parecer ministerial. Após, conclusos. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES LIMA VIANA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001361-68.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

BOANERGES LIMA VIANA FILHO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto ao pedido de 

revogação dos benefícios da justiça gratuita deferida à parte autora, 

entendo que inobstante as alegações da parte requerida, não há razão 

para a modificação da decisão anterior, motivo pelo qual mantenho a 

decisão de Id 18450369. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 
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automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008688-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

MARINA VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

RAFAEL VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

NADIR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

PEDRO FELIX BATISTA (AUTOR(A))

ELIANA FELIX BATISTA (AUTOR(A))

ANDRE VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

FELIPE ROTTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE BIANCHIN (REU)

CELSO PASQUALI (REU)

MIRALDO JOSE PASQUALI (REU)

AMARILDO BIANCHIM (REU)

FLORINDO JOSE FACHIN (REU)

DIRCEU BIANCHIN (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008688-64.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA CELIA VELLONI BATISTA, RAFAEL VELLONI BATISTA, MARINA 

VELLONI BATISTA, ANDRE VELLONI BATISTA, ELIANA FELIX BATISTA, 

PEDRO FELIX BATISTA, FELIPE ROTTA BATISTA, CLAUDIA REGINA DA 

SILVA BATISTA, NADIR DA SILVA BATISTA REU: MIRALDO JOSE 

PASQUALI, CELSO PASQUALI, NILSON JOSE BIANCHIN, AMARILDO 

BIANCHIM, DIRCEU BIANCHIN, FLORINDO JOSE FACHIN Vistos etc., Em 

tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o DIA 16 DE ABRIL DE 2020 

ÀS 16H30MIN, devendo se proceder com a intimação das partes nos 

termos da última decisão exarada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (Assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001462-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001462-71.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: OI S.A, OI S/A Vistos 

etc. Cuida-se de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente 

ajuizada por LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face de OI S/A, 

qualificados nos autos, pelos fatos expostos na inicial. Pois bem. De 

proêmio, registro que a tutela de urgência pode ser requerida em caráter 

incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do NCPC: 

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Nesta toada, verifica-se que o pedido da autora encontra respaldo no 

contido no artigo 303, do CPC, in verbis: “Art. 303. Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, para 

concessão de tutela de urgência é necessário o preenchimento dos 

requisitos, quais sejam: periculum in mora e fumus boni iuris (artigo 300, do 

NCPC). “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Como se vê, para a concessão 

da tutela provisória de urgência requerida em caráter em caráter 

antecedente, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, verifico que, em juízo de cognição sumária, 

restaram demonstrados a probabilidade do direito invocado, notadamente 

pelo fato de a fatura em discussão ter sido quitada quase um ano após 

seu vencimento, conforme se nota de documentos de Ids 29923568 e 

29923570. Ora, a fatura venceu na data de 14/02/2019, tendo o nome da 

empresa requerente sido incluído nos cadastros do SPC no mês 10/2019 

(Id 29923572) e a quitação do débito se deu apenas na data de 

07/02/2020, sem qualquer comprovação de exclusão de juros e/ou multa 

decorrentes do atraso, não havendo que se falar, portanto, ao menos 

neste juízo preliminar de cognição sumária, em baixa do nome da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, INDEFIRO o pedido 

de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente pleiteada. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar em 05 dias, indicando 

provas que pretende produzir (art. 306 do NCPC). INTIME-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001105-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE BRAZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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SORRISO DECISÃO Processo: 1001105-91.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANDRIELE BRAZ OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos etc., Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Tutela de Urgência movida por ANDRIELE BRAZ OLIVEIRA em 

face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, qualificados nos 

autos. Alega que, após ter o crédito negado no comércio local, se dirigiu 

até a CDL desta cidade e constatou a existência de três apontamentos em 

seu nome realizado pela requerida, que é a incorporadora da UNIC 

SORRISO, sendo um no valor de R$766,02, com vencimento em 

10/10/2019 e outros dois no valor de R$1.094,31, ambos com vencimento 

em 30/09/2019. Todos os débitos foram incluídos na data de 20/12/2019. 

Afirma que recebeu uma proposta para cursar a graduação de 

enfermagem na instituição de ensino requerida, pelo valor mensal de 

R$612,80, porém não aceitou a proposta e nunca frequentou as aulas do 

aludido curso, não existindo razão para a inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos os quais nega a 

existência. Por tais razões, ingressou com a presente demanda, 

pugnando, liminarmente, pela exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pois bem. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320 do NCPC e estando recolhidas as custas iniciais e taxa judiciária, 

RECEBO a inicial. DEFIRO em favor da parte requerente os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer 

tempo acaso ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos 

artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC. Passo, pois, à análise da tutela de 

urgência. Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo 

Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é 

possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 

300, § 3º, NCPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). No caso, os documentos apresentados com a petição inicial, 

conferem plausibilidade às alegações da parte autora. Há, portanto, 

probabilidade do direito alegado. Ademais, verifica-se que o objeto da 

demanda é justamente discutir a dívida, sujeitando a parte autora, 

consumidora, a sofrer antecipadamente os efeitos a inscrição de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito enquanto ainda não foi definida a 

questão de modo definitivo. Quanto ao periculum in mora, resta cristalino, 

pois é inegável que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito importa em restrição ao crédito e abalo perante o comércio local, 

podendo gerar prejuízo irreparável à parte autora. A probabilidade do 

direito alegado, neste juízo de cognição sumária, ficou demonstrado 

através dos valores objeto dos apontamentos nos órgãos de proteção ao 

crédito, pois além de superiores à proposta que a autora alegar sequer ter 

aceitado, duas são do mesmo valor (R$1.094,31) e com o mesmo 

vencimento (30/09/2019). Nesta ótica, preenchidos os requisitos legais, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida na inicial e determino que a 

requerida providencie a baixa dos apontamentos realizados em nome da 

autora constante do extrato de Id 29572639, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o 

limite do valor da causa CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente de que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo a requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

o manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão 

a este juízo natural para homologação; não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá a requerida oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008802-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON RIBEIRO DE ANCHIETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008779-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE BARROS DE OLIVEIRA FAUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003922-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCISCO DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA GIMENEZ FERNANDES OAB - MT14382/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003922-70.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO EXECUTADO: PEDRO FRANCISCO DA COSTA 

VISTOS ETC, Certifique-se acerca da ausência de manifestação do 

executado citado por edital (ref. 15936767). Não havendo resposta, 

NOMEIO como curador especial o núcleo de práticas jurídicas da 

faculdade UNIC. Intime-se o curador especial nomeado supra, devendo 

receber vistas dos autos para manifestação, em consonância com os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 

de novembro de 2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008660-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008340-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1002982-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003162-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007880-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR MARTINS COITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR AUGUSTO CECCONELLO OAB - MT23207/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006987-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN CHAGAS QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006593-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MICHALSKI DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001215-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TERESINHA BARRETA VEDANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001130-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR LEONI MAINARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000702-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000966-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR MORONI FONTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006743-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GREFF POLITTA (AUTOR(A))

ACELI DE FATIMA GREFF (AUTOR(A))

GLACY KELLY GREFF POLITTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo .
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004188-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007283-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007694-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000728-57.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAIR FERREIRA GARCIA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, O pedido de concessão de tutela de urgência (ref. 

25541460) merece ser acolhido. A tutela de urgência está amparada no 

Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. A 

primeira condição para o deferimento da medida – probabilidade do direito 

– é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das 

provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a 

hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de 

refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie 

Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras 

palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente 

existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular 

a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 

José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que é plenamente 

plausível a alegação do autor quanto ao estado de incapacidade, 

conforme conta dos laudos médicos e demais documentos acostados à 

inicial, corroborado com a perícia médica judicial acostada à ref. 

29541341, circunstância que neste momento demonstra no mínimo a 

impossibilidade do autor exercer qualquer atividade laborativa até o 

restabelecimento de sua saúde. Noutro giro, a segunda condição para o 

deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos 

autos por se tratar de pessoa em estado de saúde debilitado, estando a 

concessão do benefício em consonância com um dos fundamentos do 

estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana. Ante o 

exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pelo requerente, 

nos termos do art. 300 do CPC, e, de consequência, DETERMINO ao INSS 

que restabeleça o pagamento da aposentadoria por invalidez em favor do 

segurado Jair Ferreira Garcia (NB 6011639163) PELO PERÍODO DE 06 

(SEIS) MESES (art. 60, § 8º, da Lei 8.213/91), A PARTIR DA DATA DA 

PRESENTE DECISÃO (DIB), no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais). Oficie-se o INSS, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão. Após, vistas às partes para, querendo, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial 

acostado à ref. 29541341 sob pena de preclusão (art. 477, §1° do 

CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 de 

março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. 

O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 

20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As 

partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer. [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no 

prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas para, querendo, 

manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003625-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLICEU JACOBS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo nº. 1003625-29.2017.8.11.0040 Requerente: Gliceu Jacobs 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Gliceu 

Jacobs ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do requerido à 

concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. Para tanto, asseverou estar totalmente incapacitado para o 

trabalho em razão da moléstia narrada na inicial, qual seja, neoplasia 

maligna da pele (CID 10: C44.9). Aduziu que requereu o benefício 

administrativamente, no entanto, negado pela autarquia ré ao fundamento 

da ausência da qualidade de segurado da Previdência Social. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos e formulou quesitos. Em contestação (id. 10312203), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, sustentou a ausência da qualidade de segurado do 

autor, bem como, que a doença relatada é pré-existente e a não 

comprovação da incapacidade total do segurado para o exercício de 

atividades laborativas, pugnando pela improcedência do pedido. Juntou 

documentos e apresentou seus quesitos. Réplica id. 10438810 A decisão 

id. 11106245 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem 

como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial. Laudo Pericial e complementação juntados nos id`s. 

17760066 e 20677798 A parte autora manifestou acerca do Laudo (id. 

21617223). O requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 

23039940. É o necessário. Decido. Como relatado, aduziu a autarquia ré 

em defesa a ausência da qualidade de segurado do autor, bem como, 

doença incapacitante pré-existente. Sem razão, porém. A qualidade de 

segurado do autor se revela na medida em que à época do requerimento 

administrativo, ou seja, 10/04/2017, constava com mais de 12 (doze) 

contribuições à Previdência Social, conforme documento id. 10312204, 

preenchendo o requisito legal previsto no art. 25, da Lei n° 8.213/91, 

verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime 

Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 
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ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Quanto à pré-existência da 

doença incapacitante, o laudo pericial apontou que a moléstia decorre de 

lesões no joelho esquerdo, cujo marco inicial da incapacidade foi 

constatado mediante laudo de exame complementar a partir de julho de 

2017, data posterior ao retorno do autor ao quadro de segurados da 

Previdência Social, conforme esclarecido nas respostas aos quesitos. 

“(...) 5- Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da 

patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: Apresenta lesão 

ligamentar, meniscal e condropatia em joelho esquerdo. Com incapacidade 

total e permanente para atividade laboral habitual de motorista entregador 

6 - Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se 

o diagnostico atual foi estabelecido clinicamente ou se existe alguma 

comprovação por exame complementar? Resposta: Apresentou exame 

complementar. 7- Diga o Sr Perito, no caso de resposta afirmativa ao 

quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es) 

qual(is) foi (foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: 

Ressonância magnética do joelho esquerdo – 31/07/2017 (doc anexo): 

lesão completa do segmento proximal do ligamento cruzado anterior. Fino 

traço de ruptura obliqua na zona periférica do corpo do menisco medial, 

melhor visibilizado no plano coronal, sem destacamento de fragmento. 

Redução do espaço articular com afilamento condral no compartimento 

femorotibial medial, sem exposição da superfície cortical. Fino tra ço de 

ruptura obliqua no corpo do menisco lateral, melhor visibilizado no plano 

coronal, com possível componente de ruptura obliqua no seu corno 

posterior, sem rotação de fragmento. Alteração de sinal do revestimento 

condral no compartimento patelofemoral, condropatia grau III. Discreta 

tendinose patelar, sem ruptura. 8 - No caso de incapacidade, ha 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Inicio da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual foi o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Inicio da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INICIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DE INICIO DA INCAPACIDADE. Resposta: Existe 

comprovação de incapacidade desde julho de 2017 (laudo de exame 

complementar anexo), decorrente de lesões ligamentar, meniscal e 

condropatia de joelho esquerdo. (d.g.n) (...) Com efeito, não há que se 

falar em ausência da qualidade de segurado do autor, tampouco que a 

doença incapacitante à época do requerimento administrativo era de 

pré-existente. No tocante à incapacidade laborativa do segurado, a prova 

pericial (id. 17760066) foi conclusiva ao consignar que o autor em 

decorrência de outras enfermidades diversas daquelas narradas na inicial 

está INCAPACITADO DE FORMA TOTAL E PERMANENTE PARA O 

TRABALHO, impossibilitado, portanto, de manter as atividades antes 

exercidas. No quadro histórico, apontou a expert: “HISTÓRICO No dia 

19/04/2018, às 11:10horas, no Fórum da Comarca de Sorriso -MT, realizei 

a perícia médica do Sr Gliceu Jacobs, com 63 anos, casado e residente 

em Sorriso -MT. Refere ter ensino fundamental completo, tem 3 filhos e 

mora com a esposa . Não apresentou carteira de trabalho para 

comprovação de atividade laboral, refere ter trabalhado como motorista 

entregador em distribuidora de gás até meados de 2012. Solicitou 

beneficio auxílio -doença do INSS em 10/04/2017, que foi indeferido por 

falta de qualidade de segurado (doc anexo).” (d.g.n) Aos quesitos do 

autor, respondeu a Senhora Perita: 1- O paciente é portador de doença ou 

lesão? Resposta: Sim. 2 - Qual a classificação dada pelo CID -10? 

Apresenta lesão ligamentar, meniscal e condropatia em joelho esquerdo. 

CID -10: M23.8 3- A doença ou lesão o incapacita para o exercício de sua 

atividade laborativa e ou habitual? Justificar levando-se em conta fatores 

tais a gravidade da doença, idade e profissão desenvolvida onde executa 

tarefas que exigem esforço físico intenso. Resposta: Sim. Apresenta 

incapacidade para exercer atividades com esforço sobre joelho esquerdo. 

(g.d.n) (...) 4- Essa incapacidade é insuscetível de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade? Resposta: Incapacidade 

permanente para atividades com esforço sobre joelho esquerdo. (g.d.n) 

(...) 6- A incapacidade do paciente pode ser caracterizada como 

temporária ou permanente? Total ou parcial? Resposta: Total e permanente 

para atividade laboral habitual de motorista entregador. (g.d.n) (...) Aos 

quesitos do réu, respondeu: 1 - Qual o nome e a idade atual do(a) 

autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? Resposta: Gliceu 

Jacobs, 63 anos. Apresenta lesão ligamentar, meniscal e condropatia em 

joelho esquerdo, com queixa de dor de inicio insidioso ha cerca de 2 anos, 

que piora com esforço físico. Ao exame físico do joelho esquerdo 

apresenta edema e crepitação, redução de mobilidade e força. (g.d.n) (...) 

5 - Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a parte autora esta acometida 

de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia 

teve origem alguma incapacidade? Resposta: Apresenta lesão ligamentar, 

meniscal e condropatia em joelho esquerdo. Com incapacidade total e 

permanente para atividade laboral habitual de motorista entregador. (g.d.n) 

6 - Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se 

o diagnostico atual foi estabelecido clinicamente ou se existe alguma 

comprovação por exame complementar? Resposta: Apresentou exame 

complementar. 7 - Diga o Sr Perito, no caso de resposta afirmativa ao 

quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es) 

qual(is) foi (foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: 

Ressonância magnética do joelho esquerdo – 31/07/2017 (doc anexo): 

lesão completa do segmento proximal do ligamento cruzado anterior. Fino 

traço de ruptura obliqua na zona periférica do corpo do menisco medial, 

melhor visibilizado no plano coronal, sem destacamento de fragmento. 

Redução do espaço articular com afilamento condral no compartimento 

femorotibial medial, sem exposição da superfície cortical. Fino traço de 

ruptura obliqua no corpo do menisco lateral, melhor visibilizado no plano 

coronal, com possível componente de ruptura obliqua no seu corno 

posterior, sem rotação de fragmento. Alteração de sinal do revestimento 

condral no compartimento patelofemoral, condropatia grau III. Discreta 

tendinose patelar, sem ruptura. 8 - No caso de incapacidade, ha 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Inicio da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual foi o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Inicio da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INICIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DE INICIO DA INCAPACIDADE. Resposta: Existe 

comprovação de incapacidade desde julho de 2017 (laudo de exame 

complementar anexo), decorrente de lesões ligamentar, meniscal e 

condropatia de joelho esquerdo. (d.g.n) 11 - Diga o Sr Perito, considerando 

a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. Resposta: Sim. 12 - No caso de incapacidade, diga o Sr Perito se 

a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando - o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Total para atividades que exijam esforço sobre joelho 

esquerdo. (d.g.n) 13 - Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa, diga 

o Sr Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente 

ou temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade permanente ou temporária? 

Resposta: Permanente para atividades que exijam esforço sobre joelho 

esquerdo. (d.g.n) (...) Em relação à possibilidade de reabilitação, apontou a 

expert: 17 - No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, 

sob o ponto de vista medico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função? Resposta: Não considero viável 

reabilitar, considerando idade, grau de instrução e histórico ocupacional. 

(d.g.n) (...) Em conclusão, apontou a expert: “CONCLUSÃO Considero o 

autor com incapacidade total e permanente para atividade laboral habitual 

de motorista entregador.” (g.d.n) Destarte, a perícia médica atestou que o 

requerente encontra-se totalmente incapacitado para o trabalho desde 

2017, incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação, conforme 

conclusão e resposta ao quesito do requerido de nº 17. Em arremate, o 

fato de a perícia médica judicial apontar que incapacidade total e 

permanente do requerente decorre de doença diversa daquela narrada na 

inicial não afasta o direito do segurado ao recebimento do benefício. Com 

efeito, comprovado pela parte autora o requisito da incapacidade total e 

definitiva para atividade laborativa que lhe garanta a própria subsistência, 

nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da 

Previdência Social, é de rigor a procedência dos pedidos para o fim de 

conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INAPTIDÃO LABORAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS PARA DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO 

INSS PROVIDA EM PARTE. - No tocante à incapacidade laboral, verifica-se 
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dos autos a juntada de laudo de perícia médico-judicial realizada aos 

17/06/2016, referindo diagnóstico de "doença de Parkinson", esclarecendo 

o expert que "o autor, apresentando tremor de extremidades importante, 

com rigidez muscular associada ...encontrar-se-ia em tratamento 

neurológico", destacando o esculápio que a incapacidade seria de ordem 

total e definitiva, impedindo-o de exercer sua função - de mecânico - alfim, 

apontando que a data da incapacidade corresponderia à data da perícia. - 

Já no tocante às carência e condição de segurado previdenciário, a cópia 

de CTPS (fls. 11/14) comprova vínculos de emprego do autor no ano de 

1972 e a partir do ano de 1974, sendo que o resultado de pesquisa ao 

banco de dados CNIS (fls. 33/34) demonstrara contribuições 

previdenciárias vertidas, ora na qualidade de "empresário/empregador", 

ora na qualidade de "contribuinte individual", nos anos de 1973 a 1978, 

1984, 1985 a 1991, 2005, 2007 e de 2011 até 2015, aqui merecendo 

relevo o fato de a ação ter sido ajuizada aos 15/05/2015, assim 

devidamente comprovada a condição de segurado do postulante, à luz do 

art. 15, II, da Lei nº 8.213/91. - Comungo do entendimento de que não 

perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para a 

Previdência Social por estar incapacitado, em virtude de moléstia adquirida 

- caso do autor, conforme demonstrado pela prova documental que 

secunda a petição inicial (fl. 17), assinalando idêntica doença àquela 

referida no laudo do jusperito. - Quanto ao termo inicial do benefício, 

deverá ser mantido na data do requerimento administrativo junto ao INSS, 

em 19/03/2015, pois nesta referida data a parte autora já sofria da doença 

incapacitante, conforme se verifica do documento médico acostado à 

inicial (fl. 17), motivo pelo qual o indeferimento do benefício pela autarquia 

fora indevido. - A correção monetária e os juros moratórios incidirão nos 

termos do manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal em vigor, por ocasião da execução do julgado. - Apelação 

do INSS provida em parte.” (TRF-3 - AC: 00114941720174039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de 

Julgamento: 05/06/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:21/06/2017) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Gliceu Jacobs, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DO 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, qual seja, 10/04/2017. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às 

prestações vencidas a contar da data do INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, qual seja, 10/04/2017, serão devidos correção 

monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 2 de março 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002287-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002287-20.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISMAEL DE AMORIM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio como 

perito o Dr. Fabio Junior dos Santos, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 8 de abril de 2020 às 15h30min para realização da perícia, 

que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus 

assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código 

de Processo Civil. Os quesitos das já foram apresentados pelas partes. 

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo certifique-se e 

venham os autos conclusos. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 de março de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005309-52.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISABEL CARDOSO BRITO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, O pedido de prorrogação da concessão da 

tutela de urgência (ref. 22631249) não merece ser acolhido. Do disposto 

no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 3º, 

verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida de 

urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Portanto, a pretensão 

não merece guarida, pois, por se tratar de verba com caráter alimentar, a 

manutenção do pagamento do benefício até o deslinde do feito implicará 

em patente perigo de irreversibilidade da medida, o que à luz da regra 

esculpida no art. 300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a 

manutenção da concessão de tutela de urgência por vasto lapso temporal, 

conforme requerido. INDEFIRO, pois, o pedido de ref. 22631249. Vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do laudo pericial acostado à ref. 30058052 sob pena de preclusão 

(art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 13 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado 

pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. §1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 148461 Nr: 2905-16.2016.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2905-16.2016.811.0040

Código 148461

VISTOS ETC,

Embora devidamente intimado (fl. 872-v°), o requerido não cumpriu a 

decisão liminar de fls. 871/872, conforme documento de fl. 886.

Destarte, intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a 

decisão de fls. 871/872, sob pena de multa diária que majoro para R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no inciso I, §1°, do art. 537, do 

Código de Processo Civil .

Certifique-se a Srª Gestora acerca da tempestividade dos aclaratórios de 

fls. 873/875.

Após, intime-se o embargado para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar contrarrazões, sob pena de preclusão.

Às providências.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 12 de março de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47437 Nr: 4367-86.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51302 Nr: 1572-73.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLAN DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32979 Nr: 2149-56.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR JOÃO GUERRA, FLORINDO LUIZ 

DAL BEM, LACI MARIA DALBEM GUERRA, DORVALINA ANDERLE DAL 

BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265

 Processo nº 2149-56.2006.811.0040

Código 32979

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos na forma postulada pelo exequente em fl. 202.

Às providencias.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 12 de março de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34837 Nr: 3962-21.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA SORRISO LTDA, NADIM 

MAKARI, CLÁUDIA ANGÉLICA MARTINS MAKARI, JOSÉ LUCINEI 

GUIMARÃES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:PRC.CH.SUBS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 Código nº 34837 VISTOS ETC, [...] No caso, melhor compulsando os 

autos, verifico que o crédito exequendo foi objeto de parcelamento 

mediante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de 

Compensação junto à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento em 2 

(duas) parcelas mensais a partir de setembro de 2008, conforme 

documentos de fl. 93. Assim, o presente feito se arrasta por mais de 10 

(dez) anos entre idas e vindas em carga à Fazenda Pública que, 

reiteradamente e aparentemente sem qualquer motivo plausível, insiste em 

postular a suspensão do processo, quando existente pedido de 

compensação de créditos tributários formalizado há mais de uma década. 

Destarte, considerando o longo período da marcha processual (superior a 

uma década), bem como, a ausência de qualquer informação do 

exequente quanto à eventual inadimplemento por parte do devedor, 

presume-se quitada a dívida. Logo, a extinção da presente execução 

fiscal e sua remessa ao arquivo definitivo é medida que se impõe na 

espécie. Com efeito, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Custas, se 

houver, pelos executados. Torno sem efeito a decisão de fl. 126. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35469 Nr: 4595-32.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESCANSIN E DAL MAGRO LTDA-ME, 

ERINEU BRESCANSIN, SILVIA DAL MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Código nº 35469 VISTOS ETC, [...] No caso, melhor compulsando os 

autos, verifico que o crédito exequendo foi objeto de parcelamento 

mediante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de 

Compensação junto à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento em 5 

(cinco) parcelas mensais a partir de junho de 2015, conforme documentos 

de fl. 116-v. Assim, o presente feito se arrasta por mais de 4 (quatro) 

anos entre idas e vindas em carga à Fazenda Pública que, reiteradamente 

e aparentemente sem qualquer motivo plausível, insiste em postular a 

suspensão do processo, quando existente pedido de compensação de 

créditos tributários formalizado há quase 5 (cinco) anos. Destarte, 

considerando o longo período da marcha processual (de quase 7 (sete) 

anos.), bem como, a ausência de qualquer informação do exequente 
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quanto à eventual inadimplemento por parte do devedor, presume-se 

quitada a dívida. Logo, a extinção da presente execução fiscal e sua 

remessa ao arquivo definitivo é medida que se impõe na espécie. Com 

efeito, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Custas, se houver, pelos 

executados. Torno sem efeito a decisão de fl. 120. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48631 Nr: 5429-64.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, LANDER PIAZZA, DAVID DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B

 Código 48631

VISTOS ETC,

Compulsando os autos, verifico que o crédito exequendo foi devidamente 

quitado pelos devedores, conforme narrado pelos executados à fl. 78 e 

documentos de fls. 79/81.

Destarte, com fundamento do inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

 Custas, se houver pelos executados.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na 

distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 13 de março de 2020.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50276 Nr: 555-02.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA. - ME, 

ADEMIR LIMA DOS SANTOS, DORVALINO LIMA DOS SANTOS, SANDRA 

MARIA SOUZA, ELVIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 VISTOS ETC, [...] No caso, melhor compulsando os autos, verifico que o 

crédito exequendo foi objeto de parcelamento mediante Termo de 

Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação junto 

à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento em 10 (dez) parcelas 

mensais a partir de agosto de 2008, conforme documentos de fl. 64. 

Assim, o presente feito se arrasta por mais de 10 (dez) anos entre idas e 

vindas em carga à Fazenda Pública que, reiteradamente e aparentemente 

sem qualquer motivo plausível, insiste em postular a suspensão do 

processo, quando existente pedido de compensação de créditos 

tributários formalizado há mais de uma década. Destarte, considerando o 

longo período da marcha processual (superior a 10 (dez) anos.), bem 

como, a ausência de qualquer informação do exequente quanto à eventual 

inadimplemento por parte do devedor, presume-se quitada a dívida. Logo, 

a extinção da presente execução fiscal e sua remessa ao arquivo 

definitivo é medida que se impõe na espécie. Com efeito, com fundamento 

no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO. Custas, se houver, pelos executados. Torno sem 

efeito a decisão de fl. 103. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53235 Nr: 1726-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS, 

RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182-A

 VISTOS ETC, [...] No caso, melhor compulsando os autos, verifico que o 

crédito exequendo foi objeto de parcelamento mediante Termo de 

Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação junto 

à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento em 3 (três) parcelas 

mensais a partir de outubro de 2012, conforme documentos de fl. 40. 

Assim, o presente feito se arrasta por mais de 7 (sete) anos entre idas e 

vindas em carga à Fazenda Pública que, reiteradamente e aparentemente 

sem qualquer motivo plausível, insiste em postular a suspensão do 

processo, quando existente pedido de compensação de créditos 

tributários formalizado há quase 8 (oito) anos. Destarte, considerando o 

longo período da marcha processual (superior a 7 (sete) anos), bem 

como, a ausência de qualquer informação do exequente quanto à eventual 

inadimplemento por parte do devedor, presume-se quitada a dívida. Logo, 

a extinção da presente execução fiscal e sua remessa ao arquivo 

definitivo é medida que se impõe na espécie. Com efeito, com fundamento 

no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO. Custas, se houver, pelos executados. Torno sem 

efeito a decisão de fl. 59. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56080 Nr: 6232-13.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. S. DA LUZ - ME, GORETE SOLANGE DA 

LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 Código nº 56080 VISTOS ETC, [...] No caso, melhor compulsando os 

autos, verifico que o crédito exequendo foi objeto de parcelamento 

mediante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de 

Compensação junto à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento em 2 

(duas) parcelas mensais a partir de setembro de 2014, conforme 

documentos de fl. 53. Assim, o presente feito se arrasta por mais de 5 

(cinco) anos entre idas e vindas em carga à Fazenda Pública que, 

reiteradamente e aparentemente sem qualquer motivo plausível, insiste em 

postular a suspensão do processo, quando existente pedido de 

compensação de créditos tributários formalizado há quase 6 (seis) anos. 

Destarte, considerando o longo período da marcha processual (de mais de 

uma década), bem como, a ausência de qualquer informação do 

exequente quanto à eventual inadimplemento por parte do devedor, 

presume-se quitada a dívida. Logo, a extinção da presente execução 

fiscal e sua remessa ao arquivo definitivo é medida que se impõe na 

espécie. Com efeito, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Custas, se 

houver, pelos executados. Torno sem efeito a decisão de fl. 58. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93021 Nr: 5665-74.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:OAB/MT9059, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 Código nº 93021 VISTOS ETC, [...] No caso, melhor compulsando os 

autos, verifico que o crédito exequendo foi objeto de parcelamento 

mediante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de 

Compensação junto à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento em 6 

(seis) parcelas mensais a partir de novembro de 2014, conforme 

documentos de fl. 51. Assim, o presente feito se arrasta por mais de 5 

(cinco) anos entre idas e vindas em carga à Fazenda Pública que, 

reiteradamente e aparentemente sem qualquer motivo plausível, insiste em 

postular a suspensão do processo, quando existente pedido de 

compensação de créditos tributários formalizado há quase 6 (seis) anos. 

Destarte, considerando o longo período da marcha processual (superior a 

5 (cinco) anos), bem como, a ausência de qualquer informação do 

exequente quanto à eventual inadimplemento por parte do devedor, 

presume-se quitada a dívida. Logo, a extinção da presente execução 

fiscal e sua remessa ao arquivo definitivo é medida que se impõe na 

espécie. Com efeito, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Custas, se 

houver, pelos executados. Torno sem efeito a decisão de fl. 53. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96656 Nr: 8627-70.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103365 Nr: 6375-60.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Código nº 103365

VISTOS ETC,

Considerando a quitação da dívida exequenda, inclusive a título de 

honorários advocatícios, conforme fls. 36/38, bem como, as disposições 

da sentença de extinção pelo cumprimento integral da obrigação pelo 

devedor de fl. 35, INDEFIRO o pedido do exequente de fl. 45.

Certifique-se a Senhora Gestora o trânsito em julgado da sentença de fl. 

35.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

para às providências necessárias.

Cumpra-se.

Sorriso–MT, 10 de março de 2020.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118280 Nr: 8870-43.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135898 Nr: 8422-36.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES FANTINELL GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119701 Nr: 10246-64.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES GRIZANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE YASSUDA, 

para devolução dos autos nº 10246-64.2014.811.0040, Protocolo 119701, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006198-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDI BENELLI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1006198-40.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 2.038,71 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: Av. Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 Nome: EVANDRO GERALDO VOZNIAK Endereço: AV. 
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PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: NEUDI BENELLI - ME 02.764.178/0001-34 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005784-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1005784-71.2019.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 9.116,44 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: RAMOS & CIA LTDA - EPP CNPJ: 

02.805.928/0001-79 (EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006001-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J ZENATO MROGINSKI REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1006001-17.2019.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 9.819,35 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: J ZENATO MROGINSKI 

REPRESENTACOES - ME CNPJ: 11.709.380/0001-54 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 
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do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006028-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER 

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1006028-97.2019.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 173.172,15 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base 

de Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: DANIEL HENRIQUE DE 

MELO Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME 

CNPJ: 02.777.892/0001-67 (EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007422-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALF LAVALL CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007422-76.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SONIA ALF LAVALL CAVALHEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Diante do declínio do encargo pelo médico 

anteriormente designado, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 17 de junho de 2020 às 14h40min para realização da perícia, 

que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Faculto 

às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho 

de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do 
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artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos das já 

foram apresentados pelas partes. Com a perícia nos autos abra-se vista 

as partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 de 

março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007283-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007283-90.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDNA SILVA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que a perícia médica já foi realizada e 

a expert nomeada respondeu a todos os quesitos formulados pela parte 

autora, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos à ref. 

26050634. Vistas às partes para, querendo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial acostado à ref. 

28106337 sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 13 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado 

pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. §1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007280-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADICILENE ROCHA DE OLIVEIRA MOSCARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007280-38.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADICILENE ROCHA DE OLIVEIRA MOSCARDO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que a perícia médica já 

foi realizada e a expert nomeada respondeu a todos os quesitos 

formulados pela parte autora, NÃO CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos à ref. 26050033. Vistas às partes para, querendo, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial 

acostado à ref. 28306894 sob pena de preclusão (art. 477, §1° do 

CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de março de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em 

juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAREGNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA FERNANDES LUZ CABREIRA OAB - MT27056/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001761-48.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RAFAEL 

CAREGNATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTINA FERNANDES 

LUZ CABREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

02/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. MEDIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001783-09.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: S. MEDIN & CIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA INES PEDROSO MARCON (AUTOR)

LEANDRO MARCON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001784-91.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LEANDRO 

MARCON e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO CESAR 

BARBIERI, VANESSA DALSOQUIO POLO PASSIVO: TOYOTA DO BRASIL 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 02/06/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO AMERICO ANGELO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001786-61.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: LAURINDO AMERICO ANGELO FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000146-57.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005423-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAN DE LIMA PAES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005423-54.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000234-03.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003518-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003518-14.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010383-41.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUSA CUNHA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010383-41.2013.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004190-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEOFILA GRESELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

OUTUBRO de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004190-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEOFILA GRESELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

OUTUBRO de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004190-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEOFILA GRESELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1004190-22-2019.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 
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impulsiono estes autos a fim de intimar a parte executada(advogado) de 

que foi efetuada a penhora online, através do sistema bacen-jud, podendo 

o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do 

NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU 

NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. Sorriso/MT, 16 de 

março 2020 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007404-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSIMAR BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1007404-21.2019.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça juntada no ID.25849072 Sorriso/MT, 16 de Março de 2020 – 

Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004408-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR TULIO ALESSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (EXECUTADO)

FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO 

VERDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJE 1004408-21.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da carta precatória 

devolvida juntada no ID.27069278. Sorriso/MT, 16 de Março de 2020 – 

Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001972-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN MALTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001972-89.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003219-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES E PERON LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1003219-71.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006382-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006382-25.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 29/01/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002495-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES RUBIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA P TAVARES - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1002495-67.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008247-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENOR DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008247-83.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 08:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008254-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNIEL (REQUERENTE)

VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)
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Processo: 1008254-75.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 08:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008358-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DINIZ NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008358-67.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 08:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE BOZIO VIDROS E ESQUADRIAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001803-97.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ GOBBI POLO PASSIVO: ELAINE BOZIO 

VIDROS E ESQUADRIAS EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

09/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003337-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1003337-47.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida juntada no ID.27928529. Sorriso/MT, 16 de Março de 2020 – 

Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI FIORAVANSO QUEVEDO (EXECUTADO)

 

Processo: 1005635-75.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001747-98.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 16 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008359-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008359-52.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 08:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008360-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008360-37.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 08:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008361-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Processo: 1008361-22.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008362-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008362-07.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 09:10 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001787-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1001787-46.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 14:20 .

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LISBOA MICHELETTI (REU)

AILTON RAFAEL SILVA DE MORAIS (REU)

GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000642-52.2020.8.11.0040. AUTOR: CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA 

REU: GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME, AILTON RAFAEL SILVA DE 

MORAIS, DIEGO LISBOA MICHELETTI Vistos etc. Considerando que os 

reclamados Gessica e Ailton não foram localizados para citação (Num. 

29282151), intime-se o reclamante para indicar o endereço em que os 

mesmos poderão ser localizados. Havendo a indicação do endereço da 

parte reclamada, no prazo de 15 dias, designe-se NOVA data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Caso contrário, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000813-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000813-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, BANCO 

SAFRA S-A Vistos etc. Considerando que o reclamado não foi localizado 

para citação, intime-se o reclamante para indicar o endereço em que o 

mesmo poderá ser localizado. Havendo a indicação do endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, designe-se NOVA data para audiência de 

conciliação, intimando/citando as partes. Caso contrário, conclusos para 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002807-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAELA GOMES LIMA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Considerando que o reclamado não foi localizado para citação, 

intime-se o reclamante para indicar o endereço em que o mesmo poderá 

ser localizado. Havendo a indicação do endereço da parte reclamada, no 

prazo de 15 dias, designe-se NOVA data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002689-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002689-04.2017.8.11.0040. INTERESSADO: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: RUBENS ALEXANDRE DE JESUS - ME Vistos etc. 

Considerando que o reclamado não foi localizado para citação, intime-se o 

reclamante para indicar o endereço em que o mesmo poderá ser 

localizado. Havendo a indicação do endereço da parte reclamada, no 

prazo de 15 dias, designe-se NOVA data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004526-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ELIAS VIZZOTTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004526-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAIME ELIAS VIZZOTTO 

REQUERIDO: J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI Vistos etc. Ante a 

ausência do retorno da carta precatória, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003428-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (REQUERIDO)

BURGAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003428-06.2019.8.11.0040. INTERESSADO: MOSCHEN & MOSCHEN 

LTDA - EPP REQUERIDO: BURGAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, 

VANDRE LUCIANO SCHEFFER Vistos etc. Considerando que o reclamado 

não foi localizado para citação, intime-se o reclamante para indicar o 

endereço em que o mesmo poderá ser localizado. Havendo a indicação do 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, designe-se NOVA 

data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Caso 

contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008364-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DALL AGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR MANOEL DOS SANTOS FREITAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008364-74.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 01/07/2020 Hora: 09:20 .

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005281-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TAGLIARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JUNIOR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005281-21.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FABIO TAGLIARI EXECUTADO: 

EMERSON JUNIOR DOS SANTOS Vistos etc. Considerando que o veículo 

penhorado nos autos não fora localizado para ser avaliado (Num. 

25733016), sobresto a audiência de conciliação designada nos autos e 

determino a intimação do exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003061-84.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JUNIOR BRESCANSIN 

REQUERIDO: JOSE JACKSON PAZ Vistos etc. Considerando que o 

reclamado não foi localizado para citação, intime-se o reclamante para 

indicar o endereço em que o mesmo poderá ser localizado. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se NOVA data para audiência de conciliação, intimando/citando 

as partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003663-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDINETE SOBRINHO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1003663-70.2019.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dias) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça juntada no ID.30232457. Sorriso/MT, 16 de Março de 2020 – 

Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003886-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHUPEL FILHO & CHUPEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELLUS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003886-23.2019.8.11.0040 Reclamante: CHUPEL FILHO & CHUPEL LTDA - 

ME Reclamado: TELLUS DO BRASIL LTDA. Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD e RENAJUD. 

Ingressando a resposta nos autos, diga a parte reclamante, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

reclamado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação), 

observando-se a data da audiência de conciliação agendada pelo Sistema 

PJE. Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005084-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELCIANE MALCHER PINTO OAB - MT22189/B (ADVOGADO(A))

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005084-95.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO BEDIN REQUERIDO: 

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA., SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 

SERVICOS LTDA Vistos etc. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de maio 2020, às 14h15min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001787-46.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001787-46.2020.8.11.0040. REQUERENTE: NATANAEL GOMES MEIRA 

REQUERIDO: LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - ME Vistos etc. No que 

tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004038-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO ARAUJO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FRANCO BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004038-71.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOCELINO ARAUJO E SILVA 

REQUERIDO: ADRIANA FRANCO BONFIM Vistos etc. Considerando que a 

OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a 

contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DA SILVA COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000082-47.2019.8.11.0040 Reclamante: BUZO & CIA LTDA - ME 

Reclamado: CHARLES DA SILVA COUTO Vistos etc. O executado já foi 

devidamente intimado para cumprimento da sentença, consoante AR de 

Num. 22290634. Desta forma, intime-se a exequente para requerer o que 

de direito, apresentando, inclusive, demonstrativo atualizado do débito. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007443-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007443-18.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à execução aduzindo a ausência de título 

executivo, qual seja, certidão de honorários de advogado dativo, bem 

como do selo de autenticidade na referida certidão, pugnando pela 

extinção do feito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

em que pese a manifestação do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a 

certidão de honorários advocatícios executado se encontra devidamente 

encartada no Num. 25802272 e carimbada pela Secretaria deste Juízo, 

nos termos da decisão de Num. 25483609. Outrossim, a autenticidade da 

mesma está devidamente demonstrada na borda lateral direita da mesma, 

pois se trata de selo eletrônico, obedecendo, portanto, o disposto no inico 

II do §1º do art. 10 da Lei Estadual n. 7.603/01. Assim, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO PROPOSTOS, TÃO SOMENTE, determinando o prosseguimento 

do feito. Portanto, determino a remessa dos autos ao Departamento de 

Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017/CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem como art. 4º do referido 

Provimento. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003157-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003157-94.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos etc. Considerando que a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus 

caracteriza pandemia; Considerando a necessidade de evitar 

contaminações de grande escala e de restringir riscos; Considerando que, 

segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária 

do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em 

vários Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; 

Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade 

da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI 

(Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006962-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TONETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CANDIA JOSE OAB - MS23215 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO RUGINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006962-55.2019.8.11.0040 Reclamante: RODRIGO TONETO Reclamado: 

MARCIO FERNANDO RUGINSKI Vistos etc. Defiro a dilação de prazo 

pugnada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001782-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIOUS DE MOURA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: MARCOS VINICIOUS DE MOURA 

NASCIMENTO Número do Processo: 1001782-24.2020.8.11.0040 Vistos 

etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, 

a fim de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003163-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003163-04.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA 

BRANDAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 

Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003159-64.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 

Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002765-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MATTIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002765-91.2018.8.11.0040 Reclamante: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Reclamado: SERGIO MATTIA Vistos etc. Reputo válida a intimação do 

executado, ante o disposto no artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95. Intime-se a 

exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que de direito. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000624-65.2019.8.11.0040 Reclamante: ROBSON PEREIRA DA SILVA 
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Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. O cálculo de ambas as 

partes apresenta inconsistências. O reclamante corrige o valor devido à 

título de restituição do valor pago desde 15/07/2017, porém não se pode 

olvidar para o fato de que o valor foi parcelado em 12 vezes, portanto a 

correção deve incidir a partir de cada desembolso e não do primeiro deles. 

Já a requerida coloca como termo inicial da correção monetária o dia 

15/07/2019, ou seja, dois anos após o início do pagamento das parcelas 

pelo reclamante (desembolso). Nesta toada, encaminhe-se os autos ao 

contador judicial para atualização do débito, devendo se atentar para o 

fato de que o valor desembolsado a ser restituído (R$ 904,73) foi pago em 

12 parcelas mensais e sucessivas, iniciando-se em 15/07/2017. Deverá, 

ainda, considerar a data dos pagamentos realizados pela reclamada como 

termo final dos juros e correção monetária incidentes sobre os 

respectivos valores pagos. Com a juntada do cálculo, digam as partes em 

cinco dias, devendo a reclamada, no mesmo período, efetuar o pagamento 

de eventual saldo remanescente apurado. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FAUSTINO VESPAZIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOS SANTOS FARIAS 03392001112 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003271-33.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LOURIVAL FAUSTINO 

VESPAZIANO REQUERIDO: FERNANDO DOS SANTOS FARIAS 

03392001112 Vistos etc. Considerando que a OMS (Organização Mundial 

da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com o 

coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a necessidade de evitar 

contaminações de grande escala e de restringir riscos; Considerando que, 

segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária 

do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em 

vários Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; 

Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade 

da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI 

(Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006903-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006903-67.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADEMIR MARIANO DA SILVA 

REQUERIDO: MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 

Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA VERISSIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003165-71.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTINA VERISSIMO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 
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Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006908-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006908-89.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MOACIR DA ROCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) 

declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus 

caracteriza pandemia; Considerando a necessidade de evitar 

contaminações de grande escala e de restringir riscos; Considerando que, 

segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária 

do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em 

vários Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; 

Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade 

da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI 

(Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA NASSARDEN DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003449-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LEOCADIA WILK APIO - ME 

REQUERIDO: RAFAELLA NASSARDEN DE ALMEIDA Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 

Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006928-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006928-80.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDA SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Considerando que a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a 

contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALMEIDA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006919-21.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIA ALMEIDA PERES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Considerando que a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a 

contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006253-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENESON ALBERTO BIAJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTINS FERREIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006253-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GENESON ALBERTO BIAJO 

GOMES REQUERIDO: RAQUEL MARTINS FERREIRA SAMPAIO Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 

Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 
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formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006936-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006936-57.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANA ALVES LOPES 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando que a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a 

contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006688-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DA CRUZ NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - CESUSP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006688-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ARIANE DA CRUZ NOBRE 

REQUERIDO: COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - 

CESUSP Vistos etc. Considerando que a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus 

caracteriza pandemia; Considerando a necessidade de evitar 

contaminações de grande escala e de restringir riscos; Considerando que, 

segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária 

do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em 

vários Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; 

Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade 

da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI 

(Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006974-69.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JAKLINI CAMPOS DE 

CARVALHO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando 

que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que 

a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 
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contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006998-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON PIVOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006998-97.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EVERSON PIVOTTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) 

declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus 

caracteriza pandemia; Considerando a necessidade de evitar 

contaminações de grande escala e de restringir riscos; Considerando que, 

segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária 

do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em 

vários Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; 

Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade 

da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI 

(Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006920-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGP GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006920-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: AGP GESTAO EMPRESARIAL 

LTDA - EPP REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos 

etc. Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, 

em 11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza 

pandemia; Considerando a necessidade de evitar contaminações de 

grande escala e de restringir riscos; Considerando que, segundo o 

Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; 

Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em vários 

Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; Considerando que 

a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade da população e 

evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de 

Infectologia); Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e 

diminuição da transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; 

Considerando que os Tribunais Superiores, como medidas para o combate 

à pandemia, determinaram a limitação de pessoas com acesso às 

audiências/sessões de julgamento, incentivando o teletrabalho e a 

realização de atos por videoconferência, dentre outros; Considerando que 

o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas 

preventivas para a redução dos riscos de contaminação, em relação aos 

servidores do Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e 

prestadores de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por 

coronavírus (idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças 

crônicas); Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já 

anunciou a publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; 

e Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006981-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI ZANCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006981-61.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREI ZANCHI REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. Considerando 

que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que 

a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 
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transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006999-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA BONES SAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006999-82.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ARIANE CRISTINA BONES 

SAVI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando que a 

OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a 

contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005434-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CALMINATTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE TEREZINHA GUERINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005434-54.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ANA PAULA CALMINATTI 

EXECUTADO: CLAUDIANE TEREZINHA GUERINI Vistos etc. Considerando 

que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que 

a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005093-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA CRISTINA VENANCIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005093-28.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: NEVIO MANFIO EXECUTADO: 

EDNA CRISTINA VENANCIO Vistos etc. Considerando que a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a 

contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007011-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007011-96.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDINALDO SILVIO 

DRAGUNSKI BORTOLO REQUERIDO: CONCRENOP CONCRETOS SINOP 

LTDA Vistos etc. Considerando que a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus 

caracteriza pandemia; Considerando a necessidade de evitar 

contaminações de grande escala e de restringir riscos; Considerando que, 

segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária 

do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em 

vários Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; 

Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade 

da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI 

(Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CRIVELARO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003421-14.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: ABEL CRIVELARO JUNIOR Vistos etc. Considerando 

que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que 

a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007027-50.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEANDRO PAZDZIORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007027-50.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIO LEANDRO 

PAZDZIORA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 

Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIRA GOMES FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000029-32.2020.8.11.0040. REQUERENTE: LEONIRA GOMES FONSECA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Considerando que a 

OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a 

contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 

da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010427-26.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010427-26.2014.8.11.0040 Reclamante: JULIANO TRAMONTINA 

Reclamado: FRANCELINO FERREIRA GIL e outros Vistos etc. Ante o teor 

da certidão de Num. 25861236, CANCELO a audiência de conciliação 

designada, devendo o exequente se manifestar, no prazo de cinco dias 

sobre tal documento e seus anexos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-47.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DA SILVA MARCELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000028-47.2020.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANE DA SILVA 

MARCELINO REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos etc. Considerando que a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a 

contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a 

necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir 

riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo 

transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 

casos suspeitos em vários Estados da Federação, segundo o Ministério 
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da Saúde; Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a 

mobilidade da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o 

SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007017-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SOARES ALVES (REQUERENTE)

EVELYN ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007017-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEI SOARES ALVES, 

EVELYN ALVES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 

Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 

contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003658-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RADAMARQUE CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Katiane de Oliveira da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003658-82.2018.8.11.0040 Reclamante: JOSE RADAMARQUE 

CARVALHO DO NASCIMENTO Reclamado: Katiane de Oliveira da Silva 

Vistos etc. Cancelo a audiência designada, visto que a reclamada não foi 

citada. Intime-se a parte reclamante para cumprir, integralmente, o 

comando judicial de Num. 28120653, no prazo de cinco dias. Com a 

indicação, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Inexistindo manifestação, conclusos para 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007020-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON GALINDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007020-58.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JACKSON GALINDO DIAS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos etc. 

Considerando que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, em 

11/03/2020, que a contaminação com o coronavírus caracteriza pandemia; 

Considerando a necessidade de evitar contaminações de grande escala e 

de restringir riscos; Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, 

está ocorrendo transmissão comunitária do vírus; Considerando a notícia 

de mais de 2.000 casos suspeitos em vários Estados da Federação, 

segundo o Ministério da Saúde; Considerando que a medida de contenção 

do vírus é reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de 

pessoas, segundo o SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia); 

Considerando que OMS prevê, como medida de prevenção e diminuição da 

transmissão da doença, a quarentena e/ou isolamento; Considerando que 

os Tribunais Superiores, como medidas para o combate à pandemia, 

determinaram a limitação de pessoas com acesso às audiências/sessões 

de julgamento, incentivando o teletrabalho e a realização de atos por 

videoconferência, dentre outros; Considerando que o TJMT já expediu 

Portaria (233/2020-PRES) dispondo acerca das medidas preventivas para 

a redução dos riscos de contaminação, em relação aos servidores do 

Poder Judiciário; Considerando a existência de servidores e prestadores 

de serviço dentro do grupo de risco de mortalidade por coronavírus 

(idosos, gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); 

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a 

publicação de Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e 

Considerando que nos dias de audiências de conciliação há elevado 

número de pessoas no Fórum, o que corrobora com a expansão da 
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contaminação, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá da intimação da presente decisão. Não 

obstante, havendo interesse das partes na celebração de acordo, 

deverão, excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta 

juntamente com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a 

parte contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e 

impugnação, eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo 

formulado entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE RAQUEL PELLIZARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

LEONEL GOMES DE MORAES (REQUERIDO)

JUVERCINO FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

ILDO JOAO PESAVENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000546-37.2020.8.11.0040. REQUERENTE: KARINE RAQUEL PELLIZARI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, ILDO JOAO PESAVENTO, JUVERCINO FERREIRA BARBOSA, LEONEL 

GOMES DE MORAES Vistos etc. Considerando que a OMS (Organização 

Mundial da Saúde) declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com o 

coronavírus caracteriza pandemia; Considerando a necessidade de evitar 

contaminações de grande escala e de restringir riscos; Considerando que, 

segundo o Ministério da Saúde, está ocorrendo transmissão comunitária 

do vírus; Considerando a notícia de mais de 2.000 casos suspeitos em 

vários Estados da Federação, segundo o Ministério da Saúde; 

Considerando que a medida de contenção do vírus é reduzir a mobilidade 

da população e evitar aglomerações de pessoas, segundo o SBI 

(Sociedade Brasileira de Infectologia); Considerando que OMS prevê, 

como medida de prevenção e diminuição da transmissão da doença, a 

quarentena e/ou isolamento; Considerando que os Tribunais Superiores, 

como medidas para o combate à pandemia, determinaram a limitação de 

pessoas com acesso às audiências/sessões de julgamento, incentivando 

o teletrabalho e a realização de atos por videoconferência, dentre outros; 

Considerando que o TJMT já expediu Portaria (233/2020-PRES) dispondo 

acerca das medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação, em relação aos servidores do Poder Judiciário; 

Considerando a existência de servidores e prestadores de serviço dentro 

do grupo de risco de mortalidade por coronavírus (idosos, 

gestantes/lactantes e portadores de doenças crônicas); Considerando 

que o Governo do Estado de Mato Grosso já anunciou a publicação de 

Decreto, estabelecendo quarentena no Estado; e Considerando que nos 

dias de audiências de conciliação há elevado número de pessoas no 

Fórum, o que corrobora com a expansão da contaminação, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

da intimação da presente decisão. Não obstante, havendo interesse das 

partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar 

sua proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006904-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR ANTONIO CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ESQUADRIAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006904-52.2019.8.11.0040 Reclamante: NEIMAR ANTONIO CAOVILLA 

Reclamado: BEATRIZ ESQUADRIAS EIRELI - ME Vistos etc. Cancelo a 

audiência designada, visto que a reclamada não foi citada. Intime-se a 

parte reclamante para indicar o endereço atualizado, no prazo de quinze 

dias. Com a indicação, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, intimando/citando as partes. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003513-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003513-89.2019.8.11.0040 Reclamante: ANDREIA VIEIRA LIMA 

Reclamado: AMARILDO MACHADO Vistos etc. Cancelo a audiência 

designada, visto que a reclamada não foi citada. Intime-se a parte 

reclamante para indicar o endereço atualizado, no prazo de quinze dias. 

Com a indicação, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Inexistindo manifestação, conclusos para 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003471-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CELSO RUPPENTHAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003471-40.2019.8.11.0040 Reclamante: SIDNEI CELSO RUPPENTHAL 

Reclamado: JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO e outros Vistos etc. Cancelo 

a audiência designada, visto que a reclamada não foi citada. Intime-se a 

parte reclamante para indicar o endereço atualizado, no prazo de quinze 

dias. Com a indicação, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, intimando/citando as partes. Inexistindo manifestação, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008328-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE MENDES (EXECUTADO)

DANIELE REGINA CASTRO MENDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: PRENSSO FORTE 

MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA Reclamado: 

MARCIO JOSE MENDES e outros Processo nº. 1008328-32.2019.8.11.0040 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE VALENTE FUGA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CAROLINE 

VALENTE FUGA PIRES Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1000051-90.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003455-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEMAR EDGAR MARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003455-86.2019.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: ELEMAR EDGAR MARIN Vistos etc. Conforme entendimento 

dominante, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança 

é de 05 anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, do Código Civil, in 

verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 
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particular”; Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram emitidas em 

23 e 26/06/2009, com vencimento para 23 e 27/07/2009, ou seja, mais de 

05 anos anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Conclui-se 

dessa forma, que restou configurada a prescrição no caso vertente, vez 

que somente após mais de 05 anos da emissão da duplicata, foi ajuizada a 

presente ação de cobrança. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

COMÉRCIO. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRAZO DE CINCO ANOS 

CONTADOS DO VENCIMENTO ASSINALADO NA CÁRTULA DE CRÉDITO. 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL ART. 206, § 5º, INCISO I. 

PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. 

RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, nos moldes do artigo 206, § 5º I, do Código Civil, 

prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento das respectivas 

cártulas de crédito, o direito de manejar ação objetivando recebimento de 

duplicatas já prescritas e sem força executiva. (STJ, REsp 1.088.046/MS, 

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 22.03.2013).Se somente depois 

de decorridos mais de 5 (anos) anos dos vencimentos das duplicatas é 

que foi ajuizada a ação de cobrança, deve ser reconhecida a ocorrência 

da prescrição do direito do credor em receber o seu haver”. (TJMT. Turma 

Recursal Única, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 14/05/2018, DJE 

15/05/2018) Por todo o exposto, tratando-se a prescrição matéria de 

ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a atuação de oficio, 

reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003447-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHOVANI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003447-12.2019.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: JHOVANI DE SOUZA Vistos etc. Conforme entendimento 

dominante, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança 

é de 05 anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, do Código Civil, in 

verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular”; Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram emitidas em 

13/11/2010, com vencimento para 13/12/2010 e 13/01/2011, ou seja, mais 

de 05 anos anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. 

Conclui-se dessa forma, que restou configurada a prescrição no caso 

vertente, vez que somente após mais de 05 anos da emissão da duplicata, 

foi ajuizada a presente ação de cobrança. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. COMÉRCIO. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRAZO DE CINCO 

ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO ASSINALADO NA CÁRTULA DE 

CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL ART. 206, § 5º, 

INCISO I. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial 

do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do artigo 206, § 5º I, do Código 

Civil, prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento das 

respectivas cártulas de crédito, o direito de manejar ação objetivando 

recebimento de duplicatas já prescritas e sem força executiva. (STJ, REsp 

1.088.046/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 22.03.2013).Se 

somente depois de decorridos mais de 5 (anos) anos dos vencimentos 

das duplicatas é que foi ajuizada a ação de cobrança, deve ser 

reconhecida a ocorrência da prescrição do direito do credor em receber o 

seu haver”. (TJMT. Turma Recursal Única, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, J. 14/05/2018, DJE 15/05/2018) Por todo o exposto, tratando-se 

a prescrição matéria de ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a 

atuação de oficio, reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 

487, II, do NCPC, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000091-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MADALENA DE SOUZA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1000091-14.2016.8.11.0040 

EDNA MADALENA DE SOUZA MARTINS VERDE TRANSPORTES LTDA 

Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003454-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLIMAR SOARES BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003454-04.2019.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: GLIMAR SOARES BRANDAO Vistos etc. Conforme 

entendimento dominante, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação 

de cobrança é de 05 anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, do 

Código Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular”; Dessa forma, verifica-se que as duplicatas foram 

emitidas em 22/12/2011 e 27/03/2012, com vencimento para 22/12/2011 e 

27/04/2012, ou seja, mais de 05 anos anteriormente ao ajuizamento da 

presente demanda. Conclui-se dessa forma, que restou configurada a 

prescrição no caso vertente, vez que somente após mais de 05 anos da 

emissão da duplicata, foi ajuizada a presente ação de cobrança. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. COBRANÇA DE 

DUPLICATAS. PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO 

ASSINALADO NA CÁRTULA DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 

CÓDIGO CIVIL ART. 206, § 5º, INCISO I. PRECEDENTES DO STJ. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. Consoante 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes 

do artigo 206, § 5º I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos, a 

contar do vencimento das respectivas cártulas de crédito, o direito de 

manejar ação objetivando recebimento de duplicatas já prescritas e sem 

força executiva. (STJ, REsp 1.088.046/MS, Relator: Ministro Luis Felipe 

Salomão, DJe: 22.03.2013).Se somente depois de decorridos mais de 5 

(anos) anos dos vencimentos das duplicatas é que foi ajuizada a ação de 

cobrança, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição do direito do 

credor em receber o seu haver”. (TJMT. Turma Recursal Única, VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, J. 14/05/2018, DJE 15/05/2018) Por todo o 

exposto, tratando-se a prescrição matéria de ordem pública, sendo 

conferida ao Magistrado a atuação de oficio, reconheço a prescrição e 

com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, JULGO EXTINTA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. PRIC. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006949-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE PAULA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006949-56.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA DELLA JUSTINA 

REQUERIDO: ALESSANDRA DE PAULA BARBOSA Vistos etc. Conforme 

entendimento dominante, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação 

de cobrança é de 05 anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, do 

Código Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular”; Dessa forma, verifica-se que as promissórias foram 

emitidas com vencimento para junho/2013, ou seja, mais de 05 anos 

anteriormente ao ajuizamento da presente demanda. Conclui-se dessa 

forma, que restou configurada a prescrição no caso vertente, vez que 

somente após mais de 05 anos da emissão das promissórias, foi ajuizada 

a presente ação de cobrança. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

COMÉRCIO. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRAZO DE CINCO ANOS 

CONTADOS DO VENCIMENTO ASSINALADO NA CÁRTULA DE CRÉDITO. 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL ART. 206, § 5º, INCISO I. 

PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. 

RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, nos moldes do artigo 206, § 5º I, do Código Civil, 

prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do vencimento das respectivas 

cártulas de crédito, o direito de manejar ação objetivando recebimento de 

duplicatas já prescritas e sem força executiva. (STJ, REsp 1.088.046/MS, 

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 22.03.2013).Se somente depois 

de decorridos mais de 5 (anos) anos dos vencimentos das duplicatas é 

que foi ajuizada a ação de cobrança, deve ser reconhecida a ocorrência 

da prescrição do direito do credor em receber o seu haver”. (TJMT. Turma 

Recursal Única, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 14/05/2018, DJE 

15/05/2018) Por todo o exposto, tratando-se a prescrição matéria de 

ordem pública, sendo conferida ao Magistrado a atuação de oficio, 

reconheço a prescrição e com fundamento no artigo 487, II, do NCPC, 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se. PRIC. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003972-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX TOIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1003972-28.2018.8.11.0040 

AGUAS DE SORRISO S.A. ALEX TOIGO Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 596055-P / 2020 Segunda-feira, 16 de 

Março de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 

2018 Tipo de Procedimento:  Processo Número Único 

1003972-28.2018.811.0040 Requerente: AGUAS DE SORRISO LTDA 

Advogado: ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Requerido: ALEX TOIGO Advogado: RODRIGO LUIZ GOBBI Beneficiário: 

ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Conta Judicial 

3600111179377 Valor: R$ 1.153,99 (um mil e cento e cinquenta e três 

reais e noventa e nove centavos) Autorizado: ZOROASTRO C. TEIXEIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 04.757.707/0001-06 Data de 

Emissão: 16/03/2020 Titular Conta ZOROASTRO C. TEIXEIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ Titular Conta 04.757.707/0001-06 

Banco Agência Conta Tipo Conta 341 - Itaú Unibanco S.A. 1676 081860 

Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010847-94.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 8010847-94.2015.8.11.0040 

JULIANO TRAMONTINA CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178651 Nr: 8249-41.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR 

JAIR PORTARI JÚNIOR, já qualificado, nas penas do crime descrito no 

art.147, do CP, com as implicações da lei 11.340/06.Passo agora a 

dosimetria da pena.O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 147, do CP, 

estipula pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou 

multa, para a adequação típica direta em análise. Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo. O acusado 

não é portador de maus antecedentes. Não há nos autos elementos para 

avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias 

são comuns do crime em análise. Os motivos também. O fato praticado 

não originou consequências que desbordem da infração. No que se refere 

ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a 

realização da conduta em apreço. Após análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) mês de 

detenção.E a míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou 

diminuição de pena, resta a mesma fixada em 01 (um) mês de detenção, 

em regime aberto.Condeno o acusado ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, 

máxime porque fixado o regime inicial de cumprimento de pena como 

sendo o aberto. Intime-se pessoalmente o acusado, e a defesa via Dje. 

Dê-se ciência pessoal ao MPE conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP 

(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207813 Nr: 2091-96.2019.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSIMARA CRISTINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIONE GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALI AKEMI NISHIYAMA - 

OAB:19.082/MT, THAYNARA SCATOLIN PEGORINI - OAB:25446/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

querelante a fim de que no prazo legal, manifeste-se quanto a preliminar 

arguida pela querelada na resposta à acusção das fls. 36/40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 220535 Nr: 113-50.2020.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, FR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA MONICA DE JESUS 

SOUZA - OAB:24644/O

 Processo n.º 113-50.2020.811.0040 (Código: 220535)

VISTO/EM.

Face a certidão de fls.34, e considerando que o requerido constituiu 

advogada nos autos (fls. 26/27), DETERMNO que a advogada seja 

intimada da decisão de fls. 31/33, pessoalmente e via PJE.

Devendo a causídica esclarecer a seu cliente da obrigatoriedade da 

participação na Oficina e que a ausência acarretará a execução da multa, 

bem como incorrerá no crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, 

sem prejuízo de lhe ser decretada a sua prisão preventiva.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade, 

devendo a decisão, inclusive ser cumprida pelo Oficial de Justiça 

plantonista, já que o a próxima oficina esta designada para o dia 

21/03/2020.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, DEVENDO SER 

CUMPRIDA PELO OFICIAL DE JSUTIÇA PLANTONISTA, o qual deverá 

certificar e devolver o mandado devidamente cumprido antes do dia 

21/03/2020, pena de incorrer incorrer em falta grave, ut artigo 655, III, da 

CNGC/MT.

 Sorriso/MT, 12 de março de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144830 Nr: 1319-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMERSON CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 15/04/2020, com início às 07h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 64/67: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160025 Nr: 9166-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARQUES DA SILVA, PABLO 

BORGES RIGO, JOSIMAR BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO 

CALVO - OAB:19370/MT, LUANA CRISTINA DE ARAÚJO CANOVA - 

OAB:17.820, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN 

DAIANA DE ARAÚJO CANOVA - OAB:16366

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 17/03/2020, com início às 14h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 818/820: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200064 Nr: 9712-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 16/04/2020, com início às 08h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 114/116: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119064 Nr: 9375-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169304 Nr: 2957-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ HONÓRIO, BRENDO BALLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa do 

réu FLÁVIO JOSÉ HONORIO a fim de apresentar suas alegações finais, no 

prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9725 Nr: 25-65.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, INALDO 

XAVIER SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JONATHÃ CRISTIAN 

SANTOS SILVA - OAB:15641, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:MT 

7832, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:OAB 

MT 9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 (...) Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 

521/522-verso, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão 

por que DECLARO EXTINTA a vertente execução, na forma do artigo 924, 

inciso III, c/c o art. 925, ambos do CPC.Custas e honorários conforme 

acordado (itens 05 e 07 do acordo).No mais, considerando a certidão de 

fl. 97, bem como a matrícula apresentada às fls. 277/279-verso, OFICIE-SE 

ao CRI de Tangará da Serra/MT para, no prazo de 15 dias, providenciar a 

baixa da penhora proveniente deste feito.P.I.C.Cumprida a diligência 

anterior, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo, uma vez que 

as partes “desistiram” (leia-se: renunciaram) do prazo recursal (item 05 do 

acordo), de modo que a sentença transita em julgado com a sua 

publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288319 Nr: 15771-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA, MARIA DA DORES PEREIRA, MARIA 

EUNICE PEREIRA MARQUES, RENATA MILENA PEREIRA VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. F. CORTES E CIA LTDA ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 (...) .Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos que dependam de dilação probatória: (a) se o 

atraso na viagem realizada pela parte autora se deu somente na ida ou 

também na volta; (b) se a parte autora teve prejuízos materiais e/ou morais 

em razão do atraso do voo; (c) se houve perda de conexão em razão do 

atraso e, se positivo, em quais trechos; (d) se a parte autora recebeu 

assistência da parte demandada durante o atraso; (e) se o contrato de fls. 

47/49-verso se trata do pacote adquirido inicialmente pela parte autora; (f) 

qual seria o período da viagem, se de 15/05//2018 a 24/05/2018 (como 

alegado na petição inicial – fls. 55/57) ou de 15/05/2018 a 02/06/2018 (fls. 

47/49-verso); (g) a existência e a extensão dos danos materiais e morais, 

e (h) a responsabilidade da parte demandada pelos eventuais 

danos.Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal 

das partes, eis que terão o condão de descortinar os pontos 

controvertidos. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

29 de abril de 2020, às 15h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como promover a sua intimação, conforme determina o artigo 455 do 

CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará 

a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.Por fim, diante da certidão de fl. 147, INTIME-SE pessoalmente 

a demandada R.A.F Cortes e Cia Ltda.-ME para que, no prazo de 15 dias, 

apresente procuração “ad judicia” outorgada para o digno advogado 

Wilson Roberto Peixoto Júnior, que assinou eletronicamente a resposta por 

ela apresentada (fls. 89/95-verso).INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324102 Nr: 21888-13.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que a contestação de fls. 50/60 foi apresentada dentro do prazo 

legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251824 Nr: 18163-84.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 596, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 598, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285308 Nr: 13323-94.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O
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 Assim sendo, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora, razão 

por que CONDENO a parte demandada ao pagamento à parte autora da 

quantia de R$ 70.407,00, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% 

(um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC c/c o artigo 161, § 

1°, do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo desembolso.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 

85 do CPC.No mais, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Transitada em 

julgado a sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292214 Nr: 18782-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 78/79 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297498 Nr: 22865-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS MENA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMPRA PREMIADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, razão por que DECLARO rescindido o contrato pactuado entre as 

partes.Ainda, CONDENO a parte demandada ao ressarcimento da quantia 

de R$ 3.885,00, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso.Considerando que houve a sucumbência recíproca (afinal, a 

parte autora decaiu quanto ao pleito de danos morais), CONDENO as 

partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 

2º do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC, devendo a parte demandada arcar 

com 66,66% dessa quantia, e o restante, no que tange apenas às 

custas/taxas, ficará a cargo da parte autora. Contudo, condenação essa 

suspensa com relação à parte autora, na forma do § 3º do art. 98 do 

CPC.Mesmo havendo sucumbência recíproca, não haverá como condenar 

a parte autora nos honorários advocatícios na medida em que, 

simplesmente, a parte demandada não se fez presente nos autos, ou seja: 

não contratou advogado.Vale dizer que a porcentagem acima fixada levou 

em consideração a confrontação entre a quantidade de pleitos formulados 

pela parte autora e aqueles em que sagrou-se vitoriosa.JULGO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC.P.I.C. CIÊNCIA à DPE.Após o trânsito em julgado da sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 301389 Nr: 2555-75.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA GELATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Vistos.

Considerando que a parte exequente concordou, às fls. 116/117, com o 

cálculo judicial aportado às fls. 109-verso/111 e que a parte executada 

deixou de se manifestar acerca do que fora apresentado, conforme 

certidão de fl. 121, HOMOLOGO o cálculo de fls. 109-verso/111.

Dessa feita, considerando a inércia da parte executada (fl. 121), 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 308808 Nr: 9808-17.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONORA NICACIA MOREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 (...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, razão por que DECLARO rescindido o contrato pactuado entre as 

partes.Por conseguinte, DETERMINO o retorno das partes ao “status quo 

ante”, devendo a parte autora ser reintegrada na posse do imóvel objeto 

dos autos. Nesse ponto, deixo de determinar a restituição total dos valores 

já pagos pela parte demandada, uma vez que DETERMINO o perdimento do 

valor pago a título de arras (R$ 1.000,00) em favor da parte autora. Os 

demais valores referentes às parcelas já liquidadas deverão ser 

restituídos com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da 

data do desembolso, sem prejuízo de eventual compensação com os 

valores devidos.DETERMINO à parte demandada o pagamento do IPTU e 

TAXAS no valor de R$ 3.968,46.CONDENO a parte demandada ao 

pagamento de indenização pela fruição do imóvel, que fixo em 0,5% sobre 

o valor contratado, do período em que o adquirente utilizou o imóvel sem a 

devida contraprestação, até a sua efetiva desocupação, com incidência 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC sobre cada parcela.CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados 

esses em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa com relação à parte 

demandada, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que DEFIRO o 

pedido de concessão da justiça gratuita.JULGO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 311143 Nr: 11662-46.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMG, AMG, FREDSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, 

LEICIMAR MARQUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, R. A. F. CORTES E CIA LTDA ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 (...) Ou seja: naquele momento inicial, não se mostrou imprudente 

apresentar os pleitos de reparação de dano, pois era o cenário diante do 

cancelamento do voo. Logo, pela causalidade, não deve ser imposto 

qualquer ônus sucumbencial à parte autora. A propósito:“EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS COMUNS ÀS 

PARTES. BOA FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. 
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OBRIGAÇÃO DE EXIBIR. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. -A pretensão à 

exibição de documentos cujo conteúdo é comum às partes, estando, pois, 

sua apresentação atrelada ao dever de informação oriunda da boa fé 

objetiva não está sujeita ao esgotamento das vias administrativas 

-Comprovada a relação negocial e forte no princípio da boa fé objetiva, é 

dever da instituição financeira apresentar documentos que esclareçam a 

situação de eventuais direitos creditícios decorrentes de investimentos da 

parte autora junto ao Banco réu. -A sucumbência é indício seguro da 

causalidade, permitindo, na maioria das vezes, de forma tranqüila que as 

custas processuais e os honorários advocatícios sejam atribuídos à parte 

derrotada. -Existindo elementos que inequivocamente autorizem a quebra 

da correlação entre sucumbência e causalidade, as custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser, excepcionalmente, arcados por 

aquele que comprovadamente deu causa à demanda, ainda que tenha tido 

acolhida a respectiva pretensão.” (TJMG - 11ª Câmara Cível - Apelação 

Cível nº1.0707.11.000234-2/001 - Relatora Desembargadora Selma 

Marques - DJ 07/03/2012) (negrito nosso)JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C. 

CIÊNCIA ao MPE.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 322802 Nr: 20974-46.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVALDO BARBOSA DE MELO, KELLY OLIVEIRA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 

MUNDIAL AUTOMOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, a petição de fls. 88/92 não trouxe qualquer informação 

acerca da ciência da parte demandada no que tange aos defeitos ali 

descritos e, consequentemente, sua negativa na prestação do serviço, 

mormente porque apenas a negativa da demandada caracterizaria uma 

pretensão resistida necessária à intervenção judicial. Posto isso, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, sendo certo 

que, após o contraditório, será reanalisado o pleito em questão. Dessa 

feita, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 05 dias, manifestar 

sobre o pleito de fls. 88/92, sem prejuízo do prazo para a apresentação de 

sua contestação. Após, com a manifestação da parte contrária, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre o que for 

alegado pela parte demandada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 323804 Nr: 21639-62.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RESENDE DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT 5.730-B, DJHOVANE 

PIRES MARTINS - OAB:27164/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - 

OAB:MT 15.322, Monica Huppes de Melo Marinho - OAB:24.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ANTONIO FERES 

PAIXÃO - OAB:26103-A/MT

 (...) Dessa feita, a irresignação da parte autora não deve ser acolhida. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 58/59. CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara se a parte autora apresentou réplica no prazo legal. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, as questões fáticas em 

que recairiam a atividade probatória, sob pena de preclusão. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328086 Nr: 24874-37.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS AUGUSTO, APARECIDA 

TENORIO AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, considerando que a Comarca de Diamantino fora indicada como 

local de domicílio das partes, bem como local de celebração da obrigação, 

foro de eleição e o local de satisfação da obrigação, não há como os 

autos permanecerem nesta Comarca, mormente porque não tem relação 

com o feito. Ademais, a própria parte autora, ao ser instada, pugnou pela 

remessa dos autos à Comarca de Diamantino/MT. Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA, determinando a remessa deste feito à Comarca de 

Diamantino/MT. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329557 Nr: 25917-09.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE 

COOPERATIVAS DE ASSITENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DO 

NASCIMENTO MARTINS - OAB:28992, RAQUEL RANGEL BARBOSA - 

OAB:96326 RS

 Vistos.

Diante da informação de que a liminar fora cumprida (fl. 154), DEFIRO o 

pedido da parte demandada para o desbloqueio do valor (fl. 134), o que se 

deu conforme documentos que seguem com o vertente ato judicial.

INTIMEM. CIÊNCIA à DPE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 333365 Nr: 2282-62.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA GELATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MOTT, CLAUDIO JACOB SCHLINDWEIN, 

MARLI APPEL SCHLINWEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Sem a prestação efetiva de nenhum serviço em processo no qual o 

demandado não outorgou procuração e não figurou como parte, não há 

como os advogados exigirem o cumprimento da obrigação relativamente 

ao pagamento dos honorários ad exitum previstos no contrato, porque não 

se desincumbiram da prestação devida, de sorte que o recebimento verba 

honorária contratada caracteriza enriquecimento sem causa. Reformada a 

sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança por fundamento 

diverso daquele considerado pelo apelante para pleitear o reconhecimento 

de litigância de má-fé dos autores, não se mostra possível considerá-la 

sem assegurar à parte acusada o exercício do contraditório, notadamente 

para a constatação do indispensável fim especial de agir.” (TJDF - 

Acórdão 1107724, 20160110969369APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª 

TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 12/7/2018. 

Pág.: 229/242) (negrito nosso)Esse raciocínio se torna mais robusto ainda 

na medida em que o pedido de compensação fora rechaçado nos autos 

em apenso, conforme se colhe às suas fls. 51/53-verso e às suas fls. 

80/84.Posto isso, INDEFIRO o apensamento das demandas e DETERMINO a 

distribuição do feito para uma das Varas Cíveis desta Comarca.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 334641 Nr: 3077-68.2020.811.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 232 de 788



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR FILO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a opção do 

autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, 

na forma do artigo 319, inciso VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9726 Nr: 26-50.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 (...) Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 

739/741-verso, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão 

por que DECLARO EXTINTA a vertente execução, na forma do artigo 924, 

inciso III, c/c o art. 925, ambos do CPC.Custas e honorários conforme 

acordado (itens 08 e 10 do acordo).No mais, considerando o auto de 

penhora e depósito de fls. 69/69-verso, bem como a matrícula 

apresentada às fls. 407/409-verso, OFICIE-SE ao CRI de Tangará da 

Serra/MT para, no prazo de 15 dias, providenciar a baixa da penhora 

proveniente deste feito.Por fim, INDEFIRO o pedido de baixa de registro via 

RENAJUD, uma vez que não fora efetivado nos autos. P.I.C.Cumprida a 

diligência anterior, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo, 

uma vez que as partes “desistiram” (leia-se: renunciaram) do prazo 

recursal (item 08 do acordo), de modo que a sentença transita em julgado 

com a sua publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108346 Nr: 7020-16.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO DE SÁ, JOILSON 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:, HENRIQUE 

CRISTÓVÃO ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA 

COSTA - OAB:4366/MT

 Certifico que, compulsando os presentes autos, não localizei o número do 

CPF do executado JOILSON OLIVEIRA FERREIRA. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para informarem, no prazo de quinze dias, o número do CPF do 

executado JOILSON OLIVEIRA FERREIRA, a fim de que seja possível a 

expedição de ofício para o SERASAJUD.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 101328 Nr: 246-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 323, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente 

e pelo digno advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC, para, no 

prazo de 05 dias, promover a sucessão “causa mortis” do executado 

Geraldo Demetrio Faccio, conforme o ato judicial de fls. 320/321, sob pena 

de extinção da execução em relação ao respectivo espólio.

Conforme já acenado no aludido ato judicial de fls. 320/321, desde já, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

informações sobre a carta precatória de fls. 279/279-verso, mormente 

sobre a sua distribuição e estágio atual.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123413 Nr: 2386-06.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO BELARMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUINO SAVIO BRUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 Vistos.

Considerando que o cálculo apresentado às fls. 431/438, “a priori”, se 

mostra equivocado, visto que, no cálculo da pensão mensal, não se levou 

em consideração o comando inserto às fls. 254/254-verso, mormente para 

que o valor das prestações vencidas, até aquela data (21.11.2017), fosse 

reajustado apenas com a aplicação do salário mínimo e somente a partir da 

aludida data incidiria correção monetária pelo INPC, na forma do artigo 524, 

§ 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para apurar 

o valor da dívida, nos termos da sentença/acórdão prolatados nos autos.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125057 Nr: 4052-42.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEUGEOT-CITROËN DO BRASIL AUTOMOVEIS 

LTDA, MONTREUX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, BANCO PSA FINANCE 

BRASIL S/A, NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Merighi - 

OAB:8180, BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - OAB:OAB/MT 

17.388, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 

15.104-A, FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - OAB:OAB/MT 14.488, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GIAN CARLO LEÃO 

PREZA - OAB:8431, ILAN GOLDBERG - OAB:OAB/SP 241305, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:24.821, SAMIRA PEREIRA 

MARTINS - OAB:OAB/MT 10.029, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:OAB/MT 13.216, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564 SP, 

URBANO VITALINO DE MELO NETO - OAB:OAB/PE 17.700

 Vistos.

No que tange à incidência de juros moratórios sobre as custas/taxa, os 

juros incidem automaticamente da intimação para pagamento espontâneo 

quando, devidamente intimado para tanto, a parte devedora permanecer 

inerte, ou seja, não adotando qualquer postura proativa para pagamento, 

carecendo, então, de provocação da parte credora.

 Logo, no vertente caso, não tem vez a incidência de juros de mora, uma 

vez que, até o momento, não houve intimação da parte executada para 

promover o pagamento espontâneo da dívida.

A propósito:
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“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE 

JUROS MORATÓRIOS SOBRE AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL - DATA DA INTIMAÇÃO PARA O 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros moratórios somente incidem sobre as custas e despesas 

processuais quando constituída a mora do devedor, ou seja, quando o 

executado, devidamente intimado para o pagamento, permanece inerte, a 

exegese do artigo 394, do Código Civil.

Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de 

uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de 

Processo Civil, bem como que a sua conduta, dolosa ou culposa, resulte 

em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na 

hipótese.” (TJMT – AI 27535/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, 

Publicado no DJE 07/08/2014)

Dessa feita, devem ser afastados os juros de mora incidentes sobre as 

custas/taxas.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

refazer o cálculo, excluindo a incidência de juros sobre as custas/taxas 

(fls. 1.546/1.547).

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1159 Nr: 15-36.1991.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNSON & JOHNSON S/A, ITELVINO HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. P. PADILHA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FABIAN COIMBRA 

CASADO - OAB:44753/PR, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:122124-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 (...) Posto isso, DECLARO encerrada a falência de P. P. PADILHA & CIA 

LTDA., subsistindo as suas obrigações na forma do artigo 135 do 

Decreto-Lei n. 7.661/1945 e sem interferência em eventual 

responsabilização dos sócios na seara própria e de eventual persecução 

criminal. EXPEÇAM-SE o edital do artigo 132, § 2º, do Decreto-Lei n. 

7.661/1945 e as comunicações necessárias.CUMPRA-SE, ainda, o artigo 

132, § 3º, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, salvo se não apreendidos os 

livros do falido, o que deverá ser devidamente certificado.Não há, 

infelizmente, como promover a remuneração do síndico, haja vista que, na 

forma do artigo 67, § 1º, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, está condicionada 

à localização e venda de ativos da massa, o que não ocorreu na 

espécie.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE. INTIME-SE, ainda, a Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso.Transitada em julgado a sentença e cumpridas as 

diligências necessárias, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201083 Nr: 15567-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 

- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.878-A, VANESSA KOMATSU - 

OAB:238729

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155826 Nr: 4448-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSUEL FREIRE, SERGIO APARECIDO 

ANANIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSUEL FREIRE, SERGIO 

APARECIDO ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - 

OAB:OAB/MS 18573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FLORISVAL 

FREIRE - OAB:OAB/MS 18573, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, 

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 547-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147675 Nr: 7492-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Antonio Mussa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para, no prazo de cinco dias, providenciarem o recolhimento dos 

emolumentos junto ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca referente à 

baixa da penhora na matrícula 2.536, no valor de R$ 14,20 (quatorze reais 

e vinte centavos), protocolo de pagamento nº 140907 de 27.02.2020, 

devendo ser efetuado referido pagamento diretamente no balcão do 

Cartório de Registro de Imóveis (1º Ofício), nos termos do Ofício de fl. 

260-verso, ou por meio de depósito/transferência bancária junto à CAIXA 

ECÔMICA FEDERAL, agência 2086, c/c nº 162-6, OU junto ao BANCO DO 

BRASIL S/A, agência 1321-8, c/c 105600-X, OU junto ao SICREDI, agência 

0804, c/c 45258-0, neste caso, deverá confirmar o depósito junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis para que seja providenciado a respectiva 

baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 550-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO AVELINO DANTAS, COMÉRCIO INDÚSTRIA 

METALURGICA DALCOL LTDA, TORNEARIA TRIANGULO LTDA-ME, 

MARGARETE DALCOL DE SOUZA DANTAS, M. DAL COL DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, diante do levantamento dos 

valores depositados à fl. 475-verso por meio do Alvará Eletrônico nº 

592841-9/2020 (fl. 484), impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 
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para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que entenderem 

de direito para o prosseguimento do feito, tendo em vista as informações 

de fl. 424, 467 e certidão de fl. 485.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320204 Nr: 18887-20.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA CRISTINA REZENDE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 Certifico que, conforme informação de fl. 151, a perícia médica será 

realizada no dia 27.03.2020 (sexta-feira), às 9h30min, nas dependência 

do Fórum desta Comarca, sito à Avenida Tancredo Neves, nº 1220-N, 

Jardim Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo a 

pericianda comparecer no horário acima mencionado, acompanhada de 

todos os seus exames e laudos médicos que possuir. Em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes da 

presente designação, bem como ao setor de expedição de documentos 

para intimação pessoal da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324845 Nr: 22452-89.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Jorge Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162160 Nr: 13304-64.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEIVA MARIA CAMARGO 

BORGES, JULIO ARAUJO BORGES, JULIO CELSO CAMARGO BORGES, 

ORESTES JOSÉ CAMARGO BORGES, AURELIO CAMARGO BORGES, 

JURALICE CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho 

os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191185 Nr: 7656-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e observando-se que o 

acordo foi formalizado com a parte executada sem a constituição de 

advogado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar o advogado da parte exequente para promover a 

comunicação do executado que o documento desentranhado dos autos 

encontra-se à disposição para retirada, no prazo de quinze dias. Após 

referido prazo, os presentes autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281741 Nr: 10429-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAMAR MUSSULI DA SILVA, GIZELIA SANTOS DA 

SILVA MUSSULI, VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Ledi 

Figueiredo Bridi - OAB:9413, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Certifico, diante da petição de fl. 688, que os 50% restantes referente aos 

honorários periciais deverão ser recolhidos pelo requerido H. M. C. 

HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, nos termos da 

decisão de fl. 670-verso. Certifico, ainda, que é necessário o depósito 

judicial antecipado justamente para garantir o pagamento do perito ao final 

da perícia. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados do requerido H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE 

CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA para, no prazo de cinco dias, juntarem aos 

autos o comprovante do depósito judicial de 50% dos honorários periciais 

apontados à fl. 646, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330740 Nr: 427-48.2020.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercílio Corrêia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:13160/MT, Emerson Almeida de Souza - OAB:6387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 10 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que "Mudou-se" (fl. 11), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140194 Nr: 10740-83.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, JOSÉ FRANCISCO 

DIORIO CATINI, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOS SANTOS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CREDER LEITE 

LOPES - OAB:9219
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 Vistos.

 DEPREQUE-SE a penhora, avaliação e depósito, em favor da parte 

executada, como requerido às fls. 300/301, observando a 

impenhorabilidade descrita no art. 833, incisos II e V, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 214605 Nr: 5658-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARIANO KASPRZAK, ANA MARIA KASPRZAK 

SOMMAVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CREUZA DA SILVA KASPRZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT, 

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, determino:01. PROCEDA-SE com a correção do valor dado 

à causa, passando a ser de R$ 723.702,26 (setecentos e vinte e três mil 

setecentos e dois reais e vinte e seis centavos), sendo o recolhimento 

das custas complementares ao final; 02. PROCEDA-SE com a conversão 

do presente Inventário para o Rito do Arrolamento (CPC, art. 664);03. 

OFICIE-SE o juízo da Quinta Vara Cível desta Comarca informando sobre o 

andamento destes autos, no sentido que se encontra em fase de 

apresentação das últimas declarações e juntada de documentos, bem 

como que não consta nestes autos qualquer informação acerca da 

satisfação da penhora realizada no rosto dos autos;04. INTIME-SE a 

inventariante para aportar aos autos, no prazo 60 (sessenta) dias, os 

seguintes documentos: a) As últimas declarações com o plano de partilha 

amigável, relacionando os bens e dívidas do espólio, com valores 

atualizados bem como especificando o quinhão de cada herdeiro;b) A 

Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis, 

expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD 

e os comprovantes de quitação ou isenção;c) As certidões negativas 

atualizadas, de inexistência de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas (Municipal, Estadual, e Federal) em relação ao de cujus e da 

empresa arrolada nas primeiras declarações e ainda certidões de 

inexistência de débitos fiscais expedidas pela Fazenda Pública Federal em 

relação aos imóveis rurais;05. Com a juntada das últimas declarações e 

plano de partilha e documentos acima relacionados, intime-se o herdeiro 

Lucas Mariano Kasprzak, por meio de seu procurador, para querendo 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.06. Por fim, havendo credores 

arrolados pela inventariante, estes devem ser notificados para querendo, 

no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a estimativa apresentada pela 

inventariante nas últimas declarações;Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248801 Nr: 15610-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, Jose leonardo do Nascimento Oliveira - 

OAB:24949/OOAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado, para que 

manifeste o que de direito no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273057 Nr: 3458-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Evaldo Queiroz - OAB:23393/0, RAFAEL 

SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso:1. DEFIRO o pedido para que sejam efetivadas 

transferências dos valores depositados em conta judicial para as contas 

indicadas às fls. 199/200, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, para tanto, EXPEÇA-SE o 

necessário;2. INTIME-SE o inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

aportar aos autos os seguintes documentos:a) Comprovante do 

pagamento das custas processuais;b) As últimas declarações com o 

plano de partilha amigável, devidamente refeita, devendo estar 

discriminado de forma individualizada, os bens e as dívidas do espólio bem 

como o quinhão hereditário de cada herdeiro, todos com os valores 

atualizados e em conformidade com a Guia de Informação e Apuração do 

ITCMD;c) As certidões de inexistência de débitos fiscais, atualizadas, 

expedidas pelas Fazendas Públicas Municipal, Estadual, e Federal;d) A 

comprovação de quitação do ITCD.3. Por fim, PROCEDA-SE com a juntada 

nos autos dos dados da consulta de autenticidade da GIA-ITCD e com a 

inclusão do espólio de Ignez Maria de Souza corrigindo-se na capa dos 

autos e com a devidas anotações no distribuidor.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288901 Nr: 16188-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADSJ, ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

40, pugnando pela homologação do referido acordo, e por consequência, 

a extinção do feito.

Posto isso, e em concordância com o parecer ministerial, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fl. 40, 

celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

PROCEDA o Sr. Gestor Judiciário com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido nos autos.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 316227 Nr: 15754-67.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pacianotto Júnior, Flávio Augusto Valério 

Fernandes, Rafael Mortari Lotfi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MONICA PARO, ESPOLIO DE ALCIDES 

MATIUZO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 236 de 788



 (...) CONDENO a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor de R$ 5.343,73 

(excesso de execução), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.A 

fixação dos honorários advocatícios, pelo acolhimento da impugnação, tem 

apoio no seguinte julgado repetitivo do Superior Tribunal de 

Justiça:“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou 

não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a 

que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do 

advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 

940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição 

da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de 

acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados 

honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do 

CPC.2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011) (negrito nosso)Logo, INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar sobre o cálculo de fl. 42-verso, com a 

inclusão da multa e dos honorários advocatícios, valendo o silêncio como 

concordância. No mais, também desde já, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento da execução.Após, CONCLUSOS, inclusive, para decidir sobre 

o pleito de expedição de certidão para fins de protesto, conforme o artigo 

517 do CPC (fl. 42-verso). ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332405 Nr: 1647-81.2020.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BLDJ, ABDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE MARTINS 

ALVAREZ - OAB:27.303 OAB/MT

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 72, que designo o dia 

15/05/2020 às 14h30min, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Juliana Suzi Labadessa

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169911 Nr: 10996-21.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDSB, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, DEFENSORIA PÚBLICA-MT - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a requerente na pessoa do seu advogado, para que 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça fl. 43, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 300232 Nr: 1103-30.2019.811.0055

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERM, DPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 Vistos.

Trata-se de ação de Medida de Proteção proposta pelo Ministério Público 

do Estado do Mato Grosso, em favor da infante Helena Marques Melo.

 Inicialmente necessário ressaltar que a medida protetiva é aplicada com a 

finalidade de cessar a situação de risco, proteger a criança ou 

adolescente e garantir o pleno gozo dos direitos ameaçados ou violados.

Partindo desta premissa, observo que a rede de proteção constatou que a 

família dá sinais de não mais necessitar de acompanhamento tendo em 

vista que não se trata, atualmente, de situação de violação de direitos, 

uma vez que a criança vem recebendo todos os cuidados necessários ao 

seu saudável desenvolvimento.

Deste modo, considerando que nesta esfera a rede de proteção envidou 

todos os esforços para cessação da situação de risco vivenciada pela 

infante, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Na esteira deste entendimento, vale colacionar a seguinte ementa do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DO DIREITO NO CURSO DA 

AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ARTIGO 269, INCISO II, DO CPC. Atendida a pretensão deduzida em Juízo 

no curso da ação, cabe ao Juiz levá-la em consideração, sem importar, 

contudo, em perda de objeto ou falta de interesse de agir, posto que 

ocorre a situação do art. 269, II, do CPC, a permitir a extinção do processo 

com julgamento do mérito. Recurso conhecido e provido.” (STJ – Quinta 

Turma, REsp n.º 286.683/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, publicado no DJe em 

04.02.2002) (grifo nosso)

Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial de fl. 65, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução no mérito, uma vez que atingiu o 

seu fim.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315145 Nr: 14836-63.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico que, intimo o digno advogado da parte autora para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias acerca do acordo formulado às fls. 305/313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169076 Nr: 9890-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antonio Moreira, CÉLIA SOARES, GRACINHA 

SOARES MOREIRA, CESAR DI DOMENICO, Luciano Soares de Melo, JAEL 

SOARES DE MELO, Suely Soares, SOLANGE SOARES DE MELO DI 

DOMÊNICO, ESTELA BERNARDINO DE MELO, CELI SOARES MOREIRA, 

JOSE TIBERIO DA SILVA, WARTERLEI SUARES, GILCEIA NATALINA 

FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 285/286 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163701 Nr: 994-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: FDNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CEYLLA 

CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, para devolução dos autos 

nº 994-89.2014.811.0055, Protocolo 163701, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333851 Nr: 2589-16.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 12, que designo o dia 

27/04/2020 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333868 Nr: 2605-67.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMP, LMDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA MENOLI - 

OAB:26849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 51/53, que designo o dia 

07/08/2020 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10563 Nr: 958-38.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 10563.

Vistos,

Compulsando os autos verifico que decorreu o prazo de suspensão do 

feito determinado as fls.396, desse modo, intime-se a parte requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10820 Nr: 1228-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE FREITAS, SANDRA MARIA 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Autos nº: 10820.

 Vistos,

 Intime-se novamente a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir o que fora determinado ao final da decisão de fls. 875/876, 

cientificando-as que no silêncio o processo será arquivado.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13780 Nr: 2721-74.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIO BRAZ BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Autos n.º 13780.

Vistos,

Considerando que o acordo juntado às fls. 318/322 não foi firmado pela 

parte executada, intime-se este, por meio de seu patrono para, no prazo 

de 15 dias, regularizar a omissão, assinando, desse modo, a minuta do 

acordo, sob pena de não homologação deste.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 26451 Nr: 3030-56.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA LTDA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ FERNANDO VIALLE - OAB:5.965/PR, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, MAURY 

BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:MT- 10.129

 Autos nº: 26451.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão da execução por um (01) ano, na 

forma do art. 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, determinada 

às fls. 337 já ter exaurido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar bens à penhora.

 Decorrido este prazo sem a indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino, desde já, a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27165 Nr: 303-90.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SOLER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Autos n.º 27165.

Vistos,

Compulsando os altos verifico que decorreu o prazo de suspensão do 

feito determinado as fls.343, desse modo, intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora.

 Sem indicação precisa de bens (não bastará novo pedido de BACENJUD, 

RENAJUD), determino desde já a suspensão sine die do feito, nos termos 

do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Defiro o pedido do exequente de fls.353.

 Proceda-se as retificações necessárias junto ao distribuidor e capa dos 

autos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28883 Nr: 2781-71.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E PESENTE COMERCIO (UTILITARIO AUTO 

PEÇAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:48751-SP, André Luiz Cardoso Santos - 

OAB:7322-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 28883.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão da execução por um (01) ano, na 

forma do art. 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, determinada 

às fls. 198 já ter exaurido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar bens à penhora.

 Decorrido este prazo sem a indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino, desde já, a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101247 Nr: 191-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALKYRIA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ROBERTO VIEIRA 

SOARES - OAB:4452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP 236655

 Autos nº. 101247.

Vistos,

O perito nomeado designou a perícia para a data de 14/10/2019, fixando o 

prazo de 60 (sessenta) dias para que apresentasse o laudo pericial.

Desse modo, considerando que o prazo já se escoou, intime-se 

novamente o Sr. Perito para, no prazo de 05 dias, apresentar o laudo 

pericial, sob pena de ser substituído, conforme autoriza o art. 468, inciso II, 

do Código de Processo Civil, além da adoção das providências previstas 

no § 1º e 2º do mesmo dispositivo legal.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124503 Nr: 3496-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE 

SAMPAIO DE MELO, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT

 Autos nº: 124503.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 321, desse modo determino a busca de veículos 

em nome da parte executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 239 de 788



suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126000 Nr: 4965-24.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA, MIRYAN MENDES 

BARBOSA, NELIO BRASIL FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº: 126000.

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca do ofício e documentos de fls. 395/397.

Outrossim, devido ao lapso temporal da suspensão da execução por um 

(01) ano, na forma do art. 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, 

determinada às fls. 393 já ter exaurido, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens à penhora.

 Decorrido este prazo sem a indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino, desde já, a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125074 Nr: 4042-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO KOZIELSKI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:OAB/SP 267.830, CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125074.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão da execução por um (01) ano, na 

forma do art. 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, já ter 

exaurido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar bens à penhora.

 Decorrido este prazo sem a indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino, desde já, a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124988 Nr: 3970-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E OFICINA MÉCANICA VOSS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES FABIAN BALBINOT - 

OAB:11094/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 124988.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão concedida às fls. 303, intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122471 Nr: 1515-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 122471.

 Vistos,

 Considerando que a parte exequente não indicou bens à penhora, 

tampouco apresentou memória de cálculo atualizado da dívida, conforme 

determinado às fls. 284v, determino a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63490 Nr: 5008-63.2007.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR

 Autos nº: 63490.

Vistos,

Haja vista ter sido deferida a produção de prova pericial, autorizo a 

retirada dos autos na data postulada para realização desta.

Às providências.
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Tangará da Serra- MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 100530 Nr: 7598-13.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALTOÉ, FRANCISMAR SANCHES LOPES, 

LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SILVA, CLENIO JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU MARTINS ARRUDA - 

OAB:OABGO 7670

 Autos n.º 100530.

Vistos,

Considerando que os valores já foram levantados, cumpra-se o restante 

do que fora determinado ao final da decisão de fls. 482/485.

Tangará da Serra/MT, 09 março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106830 Nr: 5542-70.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIR SERGIO PORTOLAN, ARY ANEO TEDESCO, 

ALEXANDER LUIZ CANALE, RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:9059, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490, LAÍS OLIVEIRA B. RIBEIRO - 

OAB:15.757-B/MT, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 106830.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Delmir Sergio Portolan e outros.

Executados: Guaxe Construtora e Terraplanagem Ltda.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Delmir Sergio Portolan, 

Ary Aneo Tedesco, Alexander Luiz Canale e Renata Susete Cauduro 

Napuri em desfavor de Guaxe Construtora e Terraplanagem Ltda, todos 

qualificados.

Realizados alguns atos processuais, às fls. 420 os patronos do autor 

pugnaram pelo cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios, sendo este recebido às fls. 431.

Às fls. 433/436 a parte executada apresentou comprovante de pagamento 

no valor da condenação.

Às fls. 439 os exequentes concordaram com a quantia depositada e 

requereram a expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada em juízo.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Defiro o levantamento pela parte exequente dos valores depositados 

judicialmente às fls. 435/436, mediante a expedição de competente alvará 

para a conta bancária indicada às fls. 439.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107544 Nr: 6261-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, AFONSO HENRIQUE 

MAIMONE, ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DALL AGLIO GAI, JOCELIA MARIA 

SANTOS GAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3044/MS, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:5914-B, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, RITVA CECILIA DE QUEIROZ G. 

VIEIRA - OAB:7960-MS

 Autos nº: 107544.

Vistos,

As fls. 895/899 foi determinado à suspensão do presente feito, até o 

julgamento da ação rescisória, sendo que as fls. 1017/1024 foi juntado o 

acordão.

Desse modo, determino a intimação das partes para requerer o que 

entenderem de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra- MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 52854 Nr: 2550-10.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. A. LAURINI-ME, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, E. A. LAURINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT
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 Autos nº: 52854

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão da execução por um (01) ano, na 

forma do art. 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, já ter 

exaurido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar bens à penhora.

 Decorrido este prazo sem a indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino, desde já, a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7798 Nr: 260-66.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. SQUILLACE COMÉRCIO ATACADISTA DE 

MERCADORIA EM GERAL, JOSÉ SAVÉRIO SQUILLACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 Autos nº: 7798.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 364.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 

valores, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, nos 

termos do art. 774 do CPC e sujeição de multa de até 20% do valor 

atualizado do débito.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18557 Nr: 1146-60.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A, ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Autos n.º 18557.

Vistos,

Considerando a informação prestada às fls. 469/470, afirmando que o 

imóvel penhorado nos autos é inexistente, se tratando de documento falso 

que é objeto de anulação na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, 

consultei referida ação no sítio eletrônico do TJMT e verifiquei que a ação 

de nulidade de atos jurídicos constante na matrícula do imóvel ainda está 

em trâmite, motivo pelo qual não ainda no que se falar em nulidade do ato 

jurídico ou inexistência do imóvel.

Desse modo, determino seja o presente cumprimento de sentença também 

averbado na matrícula do referido imóvel, para que, após o deslinde da 

ação de anulação de nulidade de atos jurídicos, caso seja reconhecida a 

veracidade do documento, possam ser continuados os atos 

expropriatórios em face do imóvel.

 Sem prejuízo ao acima disposto, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137308 Nr: 7642-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA, LEONICE PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, RENATA MACHADO BORGES - OAB:14079 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. ALVES PROENÇA-ME, CNPJ: 

12068028000140 e atualmente em local incerto e não sabido ANDERSON 

ALVES PROENÇA, Cpf: 99768011904, Rg: 727.683-1, Filiação: Amelia 

Delatore Proença e Elias Alves Proença, data de nascimento: 08/07/1978, 

brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), empresario. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O exequente é credor dos executados da quantia de R$ 

16.624,80 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta 

centavoa), por força de financiamento representado pelas Cédulas de 

crédito bancário nºs 120-0 e 32-9, parcelas vencidas e não pagas, 

devidamente atualizada até 12/05/2011 e acrescida de encargos e 

cominações contratuais de estilo. Ciente do vencimento da dívida, os 

executados mantiveram-se inertes e não honraram o pagamento do débito 

nos termos pactuados nas referidas cédulas, apesar das tentativas 

infrutíferas do exequente em receber administrativamente. Ex positis, 

requer a citação dos executados para que no prazo de 03 dias, pagar o 

principal acrescido de correção monetária e juros remuneratórios 

pactuados; juros de mora de 1% ao mês; custas processuais e demais 

emolumentos, bem como dos honorários advocatícios na base de 20% 

sobre o principal e acessórios. Caso os executados não efetuem o 

pagamento no prazo legal, determinar a realização de penhora via 

Bacenjud da importância necessária para garantir a execução. Caso não 

seja suficiente à quantia penhorada via Bacenjud, a penhora de tantos 

outros bens quantos bastem para garantir a presente execução. Intimação 

dos executados, após a penhora, para querendo, embargar a execução 

sob pena de prosseguimento até ulteriores termos e atos. Intimação do 

cônjuge do executado se casado for, caso a penhora recaia sobre os 

bens do casal. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal dos executados, 

o que desde já se requer, caso haja interposição de embargos.

 - Custas Processuais: R$ 513,25 - Valor Total: R$ 132.867,00 - Valor 

Atualizado: R$ 130.353,80 - Valor Honorários: R$ 2.000,00

Despacho/Decisão: Vistos,Compulsando os autos, verifico que foram 

realizadas varias tentativas para a localização dos executados A. Alves 

Proença- ME e Anderson Pereira Lima.As buscas restaram frutíferas, 

contudo os executados não foram encontrados, seja por diligência do 

oficial de justiça, seja por carta com aviso de recebimento, seja por carta 

precatória.Devido a esse fato e levando em consideração o tempo em que 

a presente ação está em curso, determino a citação por edital dos 

executados, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, 

ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não 
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existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do Código de 

Processo Civil, determino a publicação do edital de citação em jornal local 

de ampla circulação, com fundamento no parágrafo único do mesmo 

dispositivo legal.Além do mais, intime-se a parte executada Leonice Pereira 

Lima para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quais são e onde estão os 

bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de configurar 

ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC e 

sujeição de multa de até 20% do valor atualizado do débito.Sem prejuízo 

ao acima disposto, intime-se a parte exequente para que esta junte aos 

autos memória de cálculo atualizada deduzindo o valor já levantado.Às 

providências.Tangará da Serra- MT, 14 de fevereiro de 2020.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 10 de março de 2020

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161600 Nr: 12345-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA APARECIDA SIRIGATT, JOSE CARLOS 

CHIERIGATT, SHIRLENE CHIERIGATTI, STER SIRIGATTI, MARCOS ANTONIO 

CHIEREGATTO, MARLENE CERIGATO MASSAROTO, FABIO ROBERTO 

CHIEREGATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL MARANGONI COSTA, MASSA 

FALIDA DO ESPOLIO DE JOSÉ JACINTO COSTA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7 690, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A, 

PATRICIA GASPAR NÓBREGA - OAB:6211/MT, ROSENI APARECIDA 

FARINÁCIO - OAB:4747

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 387/394 foi interposto pelos 

requerentes no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo os requeridos para contrarrazoarem referido recurso, 

no prazo comum de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329935 Nr: 26223-75.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte requerida não apresentou 

contestação, bem como não comprovou a purgação da mora. Desse 

modo, intimo a parte autora para requerer o que entender de dirieto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106306 Nr: 5053-33.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. SERRA SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:226125/SP, JEFFERSON LUIS MAZZINI - OAB:13772/SP, 

NILCIMARA DOS SANTOS - OAB:269458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Autos nº: 106306.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão da execução por um (01) ano, na 

forma do art. 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, já ter 

exaurido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar bens à penhora.

 Decorrido este prazo sem a indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino, desde já, a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219295 Nr: 9367-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, haja vista as declarações sigilosas da Receita Federal, 

intimo o exequente para ter ciência do conteúdo mediante vista em 

cartório, devendo ainda indicar de forma precisa bens passíveis de 

penhora, no prazo de 5 dias, sendo certo que, não o fazendo, o processo 

será suspenso, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221875 Nr: 11609-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOREIRA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a pesquisa junto ao sistema RENAJUD, realizada 

na data de hoje, ter sido infrutífera, em cumprimento à decisão de fl. 120, 

intimo o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de, no caso de silêncio, o processo 

ser suspenso por 1 ano, nos termos do art. 921, § 1.º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228444 Nr: 17091-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS SANSAO 

EIRELI, ADENIR SANSÃO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 256874 Nr: 22151-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JACONDO BOUVIÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MILANO JORDANO - 

OAB:16.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283466 Nr: 11846-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que, haja vista o teor da decisão proferida nos autos da Ação 

Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2.ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC, conforme cópia a seguir, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284531 Nr: 12692-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JDC.PIMENTA BUENO-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAR TRANSPORTES LTDA-ME, REMI 

PREGOARO, CARMEM REGINA RODRIGUES PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PASSAGLIA - OAB:1695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, haja vista a avaliação do bem em fls. 45/49, intimo as partes 

para manifestarem, querendo, no prazo comum de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298701 Nr: 23723-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ZANARDI, RUTE RODRIGUES DA MOTA 

ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEI GONÇALVES - OAB:2933, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, intimo a parte embargada, para contestar a ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54982 Nr: 4561-12.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 Certifico que, intimo as partes para manifestarem quanto aos cálculos de 

fls. 1567-1584, no prazo de 15 ( quinze) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154984 Nr: 3597-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:OAB-SP 239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, intimo as partes para querendo, no prazo de 05 dias, se 

manifestarem acerca dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito 

judicial às fls. 415verso/416.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317179 Nr: 16590-40.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, BANCO DO 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SILVA, J. R. MENEGUIM - ME, 

MARGARIDA DIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 19.645A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 34 do oficial de justiça, intimo o 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, ficando advertido que, 

não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318629 Nr: 17724-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA 1ª VARA DE FAMILIA, ADAMA BRASIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON DA SILVA PEREIRA, Rosecler Goulart 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, haja vista a avaliação de fls. 39/40 efetuada no imóvel de 

matrícula n.º 21.585, bem como a certidão de fl. 41, intimo o exequente 

para manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329661 Nr: 26005-47.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JACIARA-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINICIUS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 
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OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 16 do oficial de justiça, intimo o 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, ficando advertido que, 

não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331868 Nr: 1266-73.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JDC.ARENAPÓLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não há nos autos comprovante de pagamento das custas 

processuais, já cobradas através da intimação de fl. 5. Sendo assim, 

intimo o banco requerente para, no prazo de 5 dias, juntar o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 270-13.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

AREIA E SEIXOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9809

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

devolução da carta precatória expedida para a comarca de Barra do 

Bugres/MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002865-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN DA CONCEICAO FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA Certidão de Impulsionamento Certifico que a 

contestação id. 30316557 é tempestiva, assim nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo legal. Tangará 

da Serra, 16 de março de 2020 ROSANI NASCIMENTO DA SILVA ALMEIDA 

Analista Judiciária SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-93.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TANOUE CAPUCHO (AUTOR(A))

JAMES GONCALVES CAPUCHO (AUTOR(A))

JANE CAROLINA CAPUCHO (AUTOR(A))

JOSE CAPUCHO JUNIOR (AUTOR(A))

JOSE GONCALVES CAPUCHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO OAB - MT0005897S 

(ADVOGADO(A))

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 24 de abril de 2020, às 17h 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 323370 Nr: 21326-04.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Declaratória com pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por COMPACTA COMERCIAL LTDA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO

 A parte autora pugnou pela desistência da ação (fl. 93).

 Considerando a inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais 

remanescentes. Deixo de condenar em honorários em razão da ausência 

de citação.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20158 Nr: 3416-57.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTE SERRAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Diante do teor do e-mail de fls. 488, INTIMO o Exequente para que indique 

em nome de qual advogado será pago os honorários sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141593 Nr: 945-19.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS LOPES DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença transitou em julgado na data de 14/02/2020.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 195196 Nr: 11005-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Requerente para que indique onde pode ser localizada a 

empresa CILPE IND E COM DE LATICINIOS LTDA para fins de cumprimento 

da determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242300 Nr: 10699-09.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LEANDRO FRANCISCO REIS FREIRE, ANA 

ILDA PEREIRA DASILVA, JOSE FRANCISCO DE LIMA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10699-09.2017 (Cód. 242300)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, e sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 dias, indicando com objetividade a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos que respectivamente sustentam na lide, 

visto que em suas manifestações iniciais protestaram genericamente pela 

produção de provas a fim de evitar efeitos preclusivos, mas é notório que 

no transcurso do processo tem melhores condições de verificar àquelas 

que realmente lhes interessam para atestar em Juízo o que entendem ser 

de fato o seu direito.

Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de julho de 2019.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242300 Nr: 10699-09.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LEANDRO FRANCISCO REIS FREIRE, ANA 

ILDA PEREIRA DASILVA, JOSE FRANCISCO DE LIMA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de item “i” da petição de fl. 18, consignando 30 

(trinta) dias para o aporte da documentação, a qual será necessária para 

uma perícia indireta a ser posteriormente designada.

Com o aporte da documentação, conclusos para determinação da perícia 

vindicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247506 Nr: 14759-25.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEONI FATIMA BORTOLINI, SELVINO MACHADO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nego a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Município de 

Tangará da Serra/MT, uma vez que a causa de pedir foi a demora do 

atendimento prestado pelo SAMU à vítima do acidente narrado na inicial, e 

o fato de o ente público ter prestado os cuidados a contento confunde-se 

com o mérito da causa.

Defiro o pleito de prova testemunhal requerido às fls. 158-159.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/06/2020, às 

14h00min.

Quanto à intimação das testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no 

art. 455 do CPC, devendo a parte aportar o respectivo rol, se ainda não 

presente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se os advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência 

desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 

sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC), salvo se já tiver se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253907 Nr: 19829-23.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHD, ANGELA DENISE DRAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT, UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL ARLETE DAYSE 

CHICETTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nego a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Município de 

Tangará da Serra/MT, uma vez que se trata de mero erro material na 

inicial, fazendo constar como parte ré a Prefeitura Municipal.

De outro modo, pelo que consta da impugnação, a parte autora a 

emendou, para fins de constar como legitimado passivo apenas o 

Município de Tangará da Serra/MT, pelo que reautue-se o feito 

adequadamente.

Indefiro o pedido de denunciação da lide, visto que os danos narrados na 

inicial teriam ocorrido em estabelecimento de responsabilidade do ente 

público, sendo que o hospital do qual se busca a denunciação teria, pelo 

contrário, tratado os males provados no Hospital Municipal de Tangará da 

Serra/MT.

 Defiro o pleito de prova testemunhal requerido às fls. 277-279.

Quanto ao depoimento pessoal, determino que a parte autora delimite quem 

seria o indicado para a prestação do referido depoimento, tratando-se a 

parte ré município, no prazo de cinco dias, vindo-me conclusos na 

sequência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/06/2020, às 

16h00min.

Quanto à intimação das testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no 

art. 455 do CPC, devendo a parte aportar o respectivo rol, se ainda não 

presente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se os advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência 

desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas arroladas, 

sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º, do NCPC), salvo se já tiver se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259668 Nr: 24574-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a concordância da parte autora às fls. 154-155, na forma 

do art. 338 do CPC, procedo a substituição do polo passivo da demanda, 

excluindo a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e incluindo o 

Estado de Mato Grosso, o qual deverá ser citado para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a resposta, à réplica.

Outrossim, condeno a parte autora em 3% (três por cento) de honorários 

advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, 

parágrafo único, do CPC, em favor da parte ré ora substituída.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 281233 Nr: 10017-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MENDES DA SILVA, JMDS, GLEIDSON 

GONÇALVES, MILENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não acolho a preliminar de prescrição levantada em contestação, uma vez 

que em se tratando de Fazenda Pública, de acordo com jurisprudência 

dominante, o prazo permanece sendo quinquenal, por advir de lei 

específica, não se aplicando o prazo trienal do Código Civil de 2002.

Quanto à preliminar de inépcia da inicial, tem-se que houve apenas 

equívoco material em dirigir a petição à Prefeitura Municipal de Tangará da 

Serra/MT, sendo evidente que a ação tem como requerido o respectivo 

Município, o qual, inclusive, apresentou contestação.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 178668 Nr: 20816-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário concedido nos autos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de multa diária no valor 

de R$200,00 (duzentos reais) limitado ao valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reais) em caso de descumprimento.

N’outro giro, intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para que 

apresente as contrarrazões do recurso interposto às fls. 94/96-vº, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

 Cumpra-se, com urgência.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 307503 Nr: 8741-17.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ CLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário aposentadoria por invalidez, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de multa diária no valor de R$100,00 (duzentos reais) limitado ao 

valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 54/55-vº.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 315148 Nr: 14839-18.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI requer a extinção desta ação, 

tendo em vista que foi resultado de um equívoco praticado pelo distribuidor 

desta comarca que distribuiu em duplicidade as ações envolven oas 

partes.

O ESTADO DE MATO GROSSO concordou com o pedido de extinção.

Diante da duplicidade da distribuição da ação denunciado pelas partes, 

determino a extinção destos autos.

Sem custas e honorários.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235512 Nr: 1851-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARQUES FERREIRA, MARIA DE 

FATIMA SANTIAGO LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS, ESTADO DE 

MATO GROSSO, LUIZ CARLOS SALASSE, AUREA SOARES LEITE DE 

FARIAS, MARCOS ANTONIO LIMA DE FARIAS, NIWMAR SERPA, COMPRE 

BEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SILVANA PINTO GONÇALVES 

GUIMARÃES, EDSON DE MATOS GUIMARÃES, UNICASA INDUSTRIA DE 

MOVEIS S/A, PROGETTARE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES 

DOMESTICAS, ART COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES, ART 

DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE PAIVA PINTO - 

OAB:6220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:OAB/MT 10.519, ELSON DUQUE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 14234, GIOVANA RECH BOLZAN - OAB:96.341-RS, 

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:16942/A, MARCUS VINICIUS 

GRAVINA - OAB:4.949-RS, MAURICIO SALOMONI GRAVINA - 

OAB:35.984-RS, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT 17209-A, Valéria Castilho Munhoz - OAB:OAB/MT 

5.956

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS SALASSE, Cpf: 

93426135868, Rg: 10117970, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS, Cpf: 32430094991, Rg: 

1714602, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, atualmente em local incerto 

e não sabido SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES, Cpf: 

61644749149, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

EDSON DE MATOS GUIMARÃES, Cpf: 25088521391, Rg: 814245, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido PROGETTARE 

COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS, CNPJ: 

01949237000186, atualmente em local incerto e não sabido ART 

COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES, CNPJ: 01964503000140 e 

atualmente em local incerto e não sabido ART DECORAÇÃO DE 

AMBIENTES LTDA - ME, CNPJ: 04718820000174. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ESPÓLIO DE JOSÉ MARQUES FERREIRA, 

universalidade de bens e direitos deixados pelo de cujus JOSÉ MARQUES 

FERREIRA, [...] vem respeitosamente à presença de V. Exa., propor a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELATÓRIA em face de (1) 

LUIZ CARLOS SALASSEYbrasileiro, casado, comerciante, portador das 

cédulas de identidade RG 1011797-0 MT e 1009652/3 SSP-MT, inscrito no 

CPF/MF n. 934.261.358-68, residente e domiciliado na Rua 3100, quadra 

12, n. 20, Jardim Imperial, CEP.: 78.075-735, Cuiabá— MT; (2) AUREM, 

SOARES LEITE DE FARIAS, brasileira, agricultora, casada, portadora da 

cédula de identidade RG n. 704102 SSP-MT, inscrita no CPF/MF n. 

469.252.441-34, e seu esposo, (3)'MARCOS ANTONIO LIMA DE 

FARIASÍRG e CPF ignorados, ambos residentes e domiciliados na Rua 200, 

quadra 3, n. 9, Jardim Imperial, CEP.: 78075-648, Cuiabá MT; [...] (5) 

ESTADO DE MATO GROSSO,Pessoa jurídica de direito público interno, 

devendó ser citado através do Procurador Geral do Estado, Lei 

Complementar 111/02, art. 8°, VI, com endereço na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Ed. Espaço Sagres, bairro Duque de Caxias, Cuiabá 

L MT [...]; (7) LOURIVAL ALVES TOFOLEIS, também identificado 

porLOURIVAL AUGUSTO FOLEIS, brasileiro, casado, empresário, portador 

da cédula de identidade RG n. 1714602 SSP-PR, inscrito no CPF/MF n. 

324.300.949-91, Rua Major Gama, n. 764, Central Sul, CEP.: 

78020-170,Cuiabá — MT;---(8) SILVANA., PINTO' GONÇALVES 

GUIMARÃES, brasileira, empresária, casada, portadora da cédula de 

identidade n. 0954441-0 SJ-MT, inscrita no CPF/MF n. 616.447.491-49, e 

seu esposo (9). EDSON DE MATOS GUIMARÃES/. brasileiro, empresário, 

casado, portador das cédulas de identidade RG n. 814245 SSP/MA e 

2007123-0 SSP-MT, inscrito no CPF/MF 250.885.213-91, ambos residentes 

e domiciliados na Av. República do Líbano, n. 10, Residencial Solar das 

Flores, apto 63-A, Senhor dos Passos, CEP.: 78048-900, Cuiabá — MT; 

(10)7 UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ n. 90.441.460/0001-48, com sede na Rodovia 

RSC — 470, Km 212,930, Bairro São Vendelino, CEP.: 95.707-540, Bento 

Gonçalves — RS; (11)0PROGETTARE, COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n. 01.949.237/0001-86, com sede na Av. Fernando 

Correa da Costa, n.639, Jardim Guanabara, CEP.: 78010-400, Cuiabá — 

MT; (12) ART COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.', pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 01.964.503/0001-40, com 

sede na Av. Fernando Correa da Costa, n. 1.246, Pico do Amor, CEP.: 

78065-000, Cuiabá — MT; (13) ART.'. DECORAÇÃO DE AMBIENTES 

LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n. 

04.718.820/0001-74, com sede na Av. Miguel Sutil, n. 8.100, Duque de 

Caxias I, CEP.: 78.040-400, Cuiabá — MT, pelas razões de fato e de direito 

que seguem abaixo. [...] 1. DOS FATOS O de cujus, ao tempo de seu 

passamento, ocorrido em 19.01.2003, constava como titular e legítimo 

proprietário do imóvel matriculado sob o n. 5.159, do Cartório do 1° Ofício 

de Notas e Registro de Tangará da Serra — MT, correspondente a uma 

área de terras rurais de 1.210ha (um mil, duzentos e dez hectares). 

Porém, muito tempo depois do seu falecimento, foram lavr as averbações 

na matrícula do referido imóvel, a primeira em 08.12.008 segunda em 

18.05.2009. [...] 6. DO PEDIDO Pelo exposto, requer seja concedida a 

Tutela de Urgência de Natureza Cautelatória para que sejam ,t2losjueprias 

as Matriculas números: 24.732; 25.112; 25.113; 25.114 e 25.115, nos 

termos do art. 214, §3°, Lei 6.015/1973, devendo para tanto ser intimado, 

por mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, o Ilmo. Tabelião do 

Cartório do 1° Ofício de Notas e Registro de Tangará da Serra — MT, 

situado na Rua Sebastião Barreto n. 396-W, Centro, Tangará da Serra — 

MT. Requer ainda: - a citação das partes, através do correio, conforme o 

endereço constante no preambulo da presente peça para que se 

defendam, se assim quiserem, sob pena de revelia, com exceção do 

Estado de Mato Grosso, que deverá ser citado por oficial de justiça, nos 

termos do art. 247, III, CPC/2015. [...]

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 1851-33.2017(Cód. 

235512)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro para citação dos requeridos 

por meio de edital, com exceção de Niwmar Serpa e Compre Bem 

Distribuidora de Produtos Ltda, uma vez que é requisito da presente 

medida que seja primeiro tentada a citação por meio de oficial de justiça. 

Portanto, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar os 

requeridos por edital nos termos do art. 256 do Código de Processo 

Civil.Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.Às providências.Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 

2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Alberto Della Mea 

Junior, digitei.

Tangará da Serra, 09 de março de 2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163943 Nr: 1436-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON BOCKHORNY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 
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distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 142362 Nr: 1767-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANDRIN GIROTTO, ESPOLIO DE 

VIRTUDE CORDÃO SANDRIN, MARIA CRISTINA CORDAO SANDRIN 

GUANDALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 142362

Conforme se infere às fls. 154/156, vislumbra-se que os requerentes 

receberam o pagamento do débito reclamado nos autos, não havendo 

verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Considerando o pagamento do débito reclamado, reconheço o trânsito em 

julgado, razão pela qual determino o imediato arquivamento dos autos.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 151005 Nr: 11115-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIL NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação à 

execução para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o 

excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados 

às fl. 145, extinguindo o feito com resolução do mérito.Desse modo, 

expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Oportunamente, expeça-se 

alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na 

forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte autora uma vez que 

o causídico constituído nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere às fls. 12.Isento as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e 

art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. 

I. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198536 Nr: 13636-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILINTRO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença propostos pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em desfavor de Filintro 

Francisco dos Santos, ambos devidamente qualificados.

 Aduz o impugnante excesso à execução intentada pelo impugnado, 

conforme se infere às fls. 118/118-vº.

Juntou documentos às fls. 119/119-vº.

 Intimado, a parte impugnada concordou com a manifestação da Autarquia 

Ré e requereu a homologação do cálculo apresentado, consoante 

denota-se à fl. 122.

Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vejo que o impugnado concordou com o cálculo 

apresentado pela Autarquia Federal, requerendo, inclusive, a 

homologação na forma trazida aos autos, motivo pelo qual desnecessária 

se a explanação dos argumentos arguidos pelo impugnante.

À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação à 

execução para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o 

excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados 

às fls. 119/119-vº, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Desse modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, arquivem-se os presentes autos, com 

baixas e cautelas necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 142864 Nr: 2328-32.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA CASTORA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 
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no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179573 Nr: 21640-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento dos honorários advocatícios juntado à fl. 102, 

expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome do causídico 

constituído nos autos.

 No mais, aguarda-se o pagamento das verbas pretéritas.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236510 Nr: 3305-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DELESPORTE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT 5.730-B

 Cód. 267827

Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) 

vezes, nos termos do art. 98, §6º do CPC.

Intimem-se, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 268283 Nr: 31425-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOPITALAR 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMITRY CEREWUTA JUCÁ - 

OAB:21.952-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 Tratando-se de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, determina-se 

ao exequente que emende a sua inicial executiva, amoldando-a aos 

preceitos dos arts. 534 e ss. do CPC, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimem-se, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, MT, 10 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 324585 Nr: 22264-96.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme petição juntada às fls. 105/06, a parte autora requereu a 

extinção da presente demanda ante a constatação da existência de 

postulações semelhantes, sendo que o feito semelhante encontra-se 

tombado sob n°: 19515-09.2019.8.11.0055 – ID nº 320904, configurando 

assim a litispendência.

 À vista do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 151820 Nr: 421-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE NOGUEIRA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT para que implante imediatamente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de fixação 

de multa diária em caso de descumprimento.

No mais, cumpra-se, com urgência, a decisão proferida à fl. 158.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164017 Nr: 1578-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o trânsito em julgado foi certificado à fl. 103, 

determino a remessa dos autos ao arquivo imediatamente.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2020.

Edna Ederli Coutinho
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Juíza de Direito em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154827 Nr: 3440-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILSO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente impugnação à 

execução para acolher as razões do impugnante, reconhecendo o 

excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os cálculos apresentados 

às fls. 153-vº/154, extinguindo o feito com resolução do mérito.Desse 

modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Oportunamente, expeça-se 

alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na 

forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte autora uma vez que 

o causídico constituído nos autos possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante se infere às fls. 13Isento as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e 

art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. 

I. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2020.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 328991 Nr: 25511-85.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DA SILVA GREGORIO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 229578

Em face ao constante às fls. 44, HOMOLOGO a desistência da ação 

requestada pelo autor, extinguindo o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC.

Oportunamente, procedam-se às baixas devidas e levantem-se as 

penhoras eventualmente realizadas.

Condeno o autor em custas e despesas processuais, no entanto, 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Sem 

condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não houve a 

angularização da relação processual

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002535-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONEY CUNHA SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Prefeito de Tangará da Serra (IMPETRADO)

FABIO MENDES FERNANDES (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

intimação da parte autora para informar nos autos o atual endereço de 

FABIO MENDES FERNANDES, no prazo legal, tendo em vista a 

correspondencia devolvida ID 30366828.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235326 Nr: 1566-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES ANTONIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Cerejeiras RO, realização de 

hasta pública, devendo, no ato da retirada, instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258050 Nr: 23248-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Cuiaba -MT, para citação, 

devendo, no ato da retirada, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290967 Nr: 17792-86.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELLO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0, CARMEN LUCIA MENDES ARAUJO 

OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Intimação do autor para comparecer nesta secretaria para assinar a 

petição de folhas 168/171, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316302 Nr: 15812-70.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX EDUARDO GALEGO - 

OAB:SP/259.772, JOÃO DO PRADO GARCIA FERNANDES - 

OAB:SP/53.049

 intimação do autor para requerer o que de direito, bem como acerca da 
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certidão: Certifico que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias e o executado 

não manifestou como preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código 

de Processo Civil, apesar de intimado por meio de seu advogado, no DJE 

nº 10630, de 02/12/2019 e publicado no dia 03/12/2019, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7936 Nr: 410-47.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA SILVA FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 para se manifestar sobre tal adjudicação e eventual indicação de bem 

penhorável o mesmo pugnou pela penhora de bens e valores por meio dos 

sistemas Renajud e Infojud o que foi deferido às fls. 333, sendo localizado 

veículos que foram objeto de penhora, sendo desconstituída inicialmente 

apenas a do veiculo de placas NIY3149 por ser de titularidade de terceiros 

e os demais apenas em 13/6/2018 ante o desinteresse do exequente em 

promover os atos necessários para a avaliação dos mesmos., sendo 

apenas em tal oportunidade caracterizada a inexistência de bens e 

paralização do presente feito, com suspensão do lapso prescricional por 1 

ano, nos termos da lei adjetiva vigente.Posteriormente, foi pleiteada e 

deferida nova penhora online que foi posteriormente revogada ante a 

impenhorabilidade dos recursos bloqueados (fls. 437/438).Assim, sendo 

certo que o termo inicial para a prescrição intercorrente, no presente feito, 

sequer se iniciou, conforme se extrai da decisão de fls. 380, indefiro a 

impugnação apresentada.Por fim, aguarde-se a indicação pelo exequente 

de bens penhoráveis ou novas diligências, permanecendo o mesmo inerte, 

retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão de fls. 380, 

observando-se que a suspensão do feito e do lapso prescricional, não 

será interrompido por diligências infrutíferas junto ao sistema 

Bacenjud/Renajud. , Intimem-se. Cumpra-seTangará da Serra, 13 de março 

de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20997 Nr: 147-73.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 contrário é do credor. Na hipótese, o credor trouxe documentos aos 

autos suficientes para afastas a presunção de que a pequena 

propriedade rural é destinada è economia de subsistência, pois 

evidenciado que, embora o agravante realize atividade pecuária na área, 

não se demonstrou tratar de atividade realizada pela entidade familiar, 

tampouco que seja fonte de sustento do agravante e de sua família.(TJ-MS 

- AI: 14113843820188120000 MS 1411384-38.2018.8.12.0000, Relator: 

Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 17/12/2018, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2019)Assim, acolho em parte a 

exceção de pré-executividade apenas para reconhecer em parte o 

excesso de execução arguido pelo exequente, rejeitando os demais 

pedidos.Considerando-se a existência do excesso arbitro honorários ao 

patrono do executado em 10% do valor do excesso apurado.Para o 

prosseguimento do feito, ao contador para a apuração do saldo devedor 

atualizado, bem como atualização da avaliação, que deverão ser 

submetidos a amplo contraditório e na ausência de impugnação 

informados ao Juízo Deprecado, solicitando-se informações sobre o 

cumprimento do ato.Sem prejuízo, intime-se o exequente para que 

apresente aos autos cópia atualizada da matricula do imóvel, devendo ser 

intimados os demais credores com constrição e garantia real sobre o 

imóvel , para ciência quanto a expropriação designada.Por fim, quando do 

desapensamento de embargos já julgados (utos cod. 59909) deve o 

Cartório transladar cópia da sentença eventuais acórdãos e certidão de 

transito em julgado, o que deve ser verificado nestes autos e 

certificado.Intimem-se Cumpra-se.Tangará da Serra, 13 de março de 

2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 277244 Nr: 6758-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM LOPES DA SILVA - 

OAB:157942

 Código nº 277244

O ilustre representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

em desfavor de Bruno Santos Salles, a qual foi devidamente recebida.

Uma vez citado, o réu apresentou resposta à acusação, aventando 

preliminarmente a possibilidade de aplicação dos institutos 

despenalizadores previstos pela Lei 9.099/95 ao caso em tela.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

O réu requereu, preliminarmente, aplicação dos institutos 

despenalizadores previstos pela Lei 9.099/95 ao caso em tela. Nada 

obstante, o pleito em questão encontra óbice na própria Lei 11.340/06, 

cujo o art. 41 veda expressamente a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes 

que envolvam violência doméstica e familiar contra mulher.

Sendo assim, rechaço a preliminar aventada sem maiores delongas.

À vista do exposto, repele-se a preambular suscitada.

Isso posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória e designo 

(art. 399 do CPP) audiência de instrução para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia ___/___/____, às ___h___min.

Intime-se/requisite-se a denunciada, requisitando igualmente às 

testemunhas que exerçam função pública para a audiência.

 Notifiquem-se as demais testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos 

arts. 218, 219 e 453 do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo (art. 222 do 

CPP) o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, não implicando a sua 

expedição na suspensão do feito (§§ 1º e 2º do art. 222 do CPP), devendo 

esta ir devidamente acompanhada, no que couber, das peças elencadas 

na CNGC.

Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, parte final, do 

CPP) da carta, se necessário, atentando-se para o que preconiza o art. 

370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

Tangará da Serra – MT, 09 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 331255 Nr: 910-78.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 Código 331255A Defesa de Bruno Pereira Lima reiterou pedido de 

revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado, sob 

argumento de que o réu não possui antecedentes criminais (fls. 

91/98).Concitado, o Ministério Público se posicionou pelo indeferimento do 

pedido, conforme parecer acostado às fls. 101/102.Vieram conclusos...Ex 

positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva de Bruno Pereira Lima, por persistirem os 

mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.Dando 

prosseguimento ao presente feito, Tendo em vista a manifestação da 

defesa do acusado, não arguindo nenhuma matéria adstrita ao 

recebimento da peça persecutória, não há se falar na incidência do art. 
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397 do CPP, porquanto o caso vertente não configura nenhuma das 

hipóteses ilustradas nos incisos da norma em tela, razão pela qual o feito 

deve continuar sua marcha com sua consequente instrução. Isso posto, 

mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória e designo (art. 399 do 

CPP) audiência de instrução para a data mais próxima disponível em pauta, 

qual seja, 19/06/2020, às 17h.Intime-se o denunciado. Notifiquem-se as 

demais testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos arts. 218, 219 e 

453 do CPP. Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo 

(art. 222 do CPP) o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, não 

implicando a sua expedição na suspensão do feito (§§ 1º e 2º do art. 222 

do CPP), devendo esta ir devidamente acompanhada, no que couber, das 

peças elencadas na CNGC.Intime-se o MP e a Defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Expeça-se o necessário para a profícua realização do 

ato.Cumpra-se, com urgência.Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 

2019.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277244 Nr: 6758-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM LOPES DA SILVA - 

OAB:157942

 Intimação do patrono do réu para ciencia acerca da expedição da carta 

precatória para a comarca de Pouso Alegre-MG a fim de inquirição 

dasTestemunhas: Fabiano Souza Salles e Helen Fernanda Candido e 

INTERROGATÓRIO Réu(s): Bruno Santos Salles, bem como acerca da 

designação de audiencia de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO que 

realizar-se-á no dia 26 de maio de 2020, às 14:45 horas, na sede deste 

juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316412 Nr: 15924-39.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SANTOS COSTA - 

OAB:57508

 Certifico no dia 05.03.2020 o patrono do reu compareceu nessa 

secretaria para fazer carga do processo, mas devido ao fato desta 

secretaria estar em correição, tornou-se impossivel, razão pela qual 

renovo seu prazo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1001019-75.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:THIAGO ALVES 

DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE JOSEFA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 10/09/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 13 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA LUARA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (REU)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001021-45.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ISADORA 

LUARA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALNETE DALA 

BONA POLO PASSIVO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 10/09/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 14 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DONIZETE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO REQUERENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 

06/02/2020 09:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ 

DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SANTOS DO PRADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO REQUERENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 

06/02/2020 09:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ 

DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO REQUERENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 

05/02/2020 16:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ 

DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010301-28.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO CHAVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 
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dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

ELAINE ANDRADE DE MELO OAB - 044.129.831-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (INTERESSADO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (INTERESSADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/06/2020, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-81.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PRESTES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/08/2020, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/09/2020, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001022-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE GRELA OROSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Além disso, a parte anexa comprovante de endereço em 

nome de terceiro. Por fim, não anexa à petição inicial o instrumento de 

mandato. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, para que anexe comprovante de 

endereço em seu nome ou justifique documentalmente o comprovante em 

nome de terceiro, e para que anexe instrumento de mandato outorgado ao 

i. advogado subscritor da inicial, tudo sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ABINO WAINER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS OAB - MT26465/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIJUNIOR COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001074-26.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JOAO ABINO 

WAINER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAMARA LOIDE SILVA 

CAMPOS POLO PASSIVO: ELIJUNIOR COMERCIAL LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 10/09/2020 Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIBER WAIGHT THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT14035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA GODOI SOARES (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade a 

credora e a executada e, se casado for, seu esposo, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 
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sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pela credora de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando a credora pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados a credora, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO PORRETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001572-93.2018.8.11.0055. REQUERENTE: LAZARO GABRIEL DA 

ROCHA REQUERIDO: LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA, EDUARDO 

PORRETTI 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Em síntese, afirma a parte autora que em 04/02/2016 firmou contrato 

particular de compra e venda de veículo automotor com a primeira 

requerida, tendo como fiador o segundo requerido. O pagamento restou 

ajustado na entrega de um veículo Fiat/Uno e o pagamento de R$ 9.000,00 

(novem mil reais) em 30 (trinta) parcelas representadas por notas 

promissórias no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) com vencimento para 

todo dia 10 de cada mês, iniciando em 10/03/2016 e termino para 

10/08/2018. Alega que os requeridos ficaram inadimplentes quanto as 

parcelas entre 10/08/2016 a 10/11/2016, ocasião na qual convencionaram 

novo parcelamento, consistente na confissão de dívida ocasião na qual se 

comprometeram a pagar ao requerente parcelas de 10/12/2016 até 

10/12/2017 no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. Ocorre 

que os requeridos também se fizeram inadimplentes das parcelas de 

10/04/2017 a 10/06/2018, sendo que o contrato prevê a antecipação de 

todas as parcelas a vencer, bem como a incidência de multa contratual 

equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato. Neste 

sentido, o requerente requer o pagamento do valor de R$ 6.415.15 (seis 

mil quatrocentos e quinze reais e cinze centavos) correspondente as 

parcelas inadimplidas; o pagamento da multa contratual de 30% (trinta por 

cento) considerando sua incidência somente sobre as parcelas 

inadimplidas que equivale ao valor de R$ 1.924,69 (um mil novecentos e 

vinte e quatro reais e sessenta e nove centavo). Requer ainda, a 

condenação dos réus na obrigação de fazer, consistente ao pagamento 

junto a SEFAZ da dívida de IPVA, Seguro Obrigatório e Multas, no valor de 

R$ 2.137,85 (dois mil cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco 

centavos), bem como que este Juízo impusesse sobre o veículo restrição 

de locomoção como medida judicial para compelir os reclamados ao 

pagamento da dívida. Os requeridos em contestação alegam que o 

pagamento não foi realizado tendo em vista que o veículo teria 

apresentado defeito poucos dias após a compra, ocasião na qual os 

requeridos tiveram que “refazer o motor” causando-lhes um dano material 

no valor de R$ 11.088,00 (onze mil e oitenta e oito reais), motivo pelo qual 

requer apresentam pedido contraposto para que o requerente realize o 

pagamento dos danos materiais sofridos e seja ao final julgado 

improcedente os pedidos da inicial. Após detida análise dos autos, é 

preciso reconhecer que assiste razão à parte autora. Explico: Verifico que 

resta incontroverso o contrato celebrado entre as partes, inclusive o 

aditivo contratual celebrado em 21/11/2016, bem como a inadimplência 

referente as parcelas em atraso. Pois bem. No que diz respeito aos pontos 

controversos verifico que os requeridos alegam terem descoberto a 

existência de vício oculto no veículo, no qual tiveram despesas materiais o 

que resultou na interrupção do pagamento da obrigação contida no 

contrato. Dá analise dos documentos anexos aos autos, verifica-se que o 

contrato de compra e venda foi realizado na data de 04/02/2016. Os 

documentos apresentados na contestação referente ao dano material são 

datados de 03/02/2016 a 03/08/2018. Não obstante a proximidade de 

datas entre a compra do veículo e o documento anexo para comprovar o 

dano material, é certo que no dia 25/11/2016 ocorreu a pactuação de 

Termo de Composição no qual as partes renegociaram as parcelas em 

atraso, mantendo o contrato inicialmente entabulado em todos os seus 

termos, ou seja, caso houvesse alguma impugnação por parte dos 

requeridos quanto a condição do veículo deveriam ter reclamado e 

registrado na oportunidade da pactuação do termo de Composição em 

25/11/2016. Ademais, verifica-se que o segundo requerido é mecânico de 

automóveis e teve oportunidade de verificar as condições do veículo que 

a primeira requerida estava adquirindo. Inclusive é possível verificar que 

consta da cláusula a seguinte informação: “4ª PARÁGRAFO QUARTO: "O 

primeiro contratante na qualidade de COMPRADOR declara ...saber que se 

trata de objeto usado com desgaste de uso e tempo, é bem declarado pela 

parte vendedora que o comprador antes de comprar tomou todas as 

precauções em relção a Mecânica, Elétrica, Suspensão, Pneus e outros. 

Deixa bem claro o vendedor para o comprador, que, só garante a 

Procedência e documentação do objeto aqui vendido até a data da 

negociação. Não garante nem motor nem Câmbio, Diferencial e nem 

agregados." Por força contratual, bem como pela análise detida das 

informações e documentos constantes dos autos, é possível verificar que 

a alegação sustentada pelos reclamados não prevalece, tendo em vista 

que contém cláusula expressamente informando que não garante o motor 

do veículo, bem como que existe uma minucia quanto ao comprador o qual 

se trata de mecânico e possui conhecimentos técnicos específicos para 

identificar a situação do veículo e. Ainda, reforça mais a procedência dos 

pedidos do requerente o fato de ter ocorrido a renegociação do 

pagamento das parcelas vencidas e não conter nenhuma impugnação 

expressa referente ao suposto defeito, tendo inclusive todas as partes 

assinado o documento. Neste sentido, verifico que a reclamada logrou 

êxito em comprovar a inadimplência dos requeridos, ante a ausência de 
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pagamento dos valores de R$ 6.415.15 (seis mil quatrocentos e quinze 

reais e cinze centavos) correspondente as parcelas inadimplidas; o 

pagamento da multa contratual de 30% (trinta por cento) considerando sua 

incidência somente sobre as parcelas inadimplidas que equivale ao valor 

de R$ 1.924,69 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

nove centavo), totalizando o valor de R$ 8.339,84 (oito mil trezentos e 

trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Quanto ao pedido de 

indisponibilidade do veículo ante ao inadimplemento, mantenho e ratifico os 

termos da decisão liminar indeferida, tendo em vista que trata-se de 

medida excepcional e só é admitida quando, efetivamente, estiver 

comprovado que o devedor tenta dilapidar o patrimônio com intuito 

fraudulento, situação esta não comprovada nos autos. Por fim, no que diz 

respeito ao pedido de condenação das requeridas na obrigação de fazer 

consistente ao pagamento junto a SEFAZ da dívida de IPVA, Seguro 

Obrigatório e Multas, no valor de R$ 2.137,85 (dois mil cento e trinta e sete 

reais e oitenta e cinco centavos), tenho que merece acolhimento tendo em 

vista a obrigação resultar expressamente no contrato entabulado entre as 

partes. Ademais, deixo de acolher o pedido contraposto quanto ao dano 

material por decorrência lógica da decisão, bem como que não subsiste o 

condicionamento da obrigação de fazer, consistente no pagamento 

perante ao DETRAN e à SEFAZ, na imediata realização de transferência 

do veículo, tendo em vista que o contrato estipulado entre as partes 

contem clausula expressa de que a transferência será realizada após o 

pagamento integral da obrigação. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO contido na inicial para condenar 

os réus ao pagamento de R$ 8.339,84 (oito mil trezentos e trinta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos), a título de indenização por danos 

materiais, que deverá ser acrescidos de juros de mora (simples) ao mês a 

partir do vencimento da obrigação/inadimplemento e correção monetária 

pelo INPC a incidir da data do vencimento da obrigação/inadimplemento. 

Ainda, condeno os requeridos na obrigação de fazer consistente ao 

pagamento junto a SEFAZ da dívida de IPVA, Seguro Obrigatório e Multas, 

no valor de R$ 2.137,85 (dois mil cento e trinta e sete reais e oitenta e 

cinco centavos). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 
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crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY GABRIELA ROMERO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMIDIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA OAB - MT23744/O (ADVOGADO(A))

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 257 de 788



MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001738-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

ROSALINA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que o reclamado disponibilize às 

reclamantes os termos de posse por elas assinados, ao argumento de que 

o reclamado não lhes está concedendo os mesmos direitos que têm os 

servidores efetivos. Decido. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado 

com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre 

o caso em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na situação em 

comento, especificamente no que tange ao pedido de medida de urgência, 

as reclamantes informam que a reclamada agiu com ilegalidade na medida 

em que não está disponibilizando o Termo de Posse na data do efetivo 

ingresso no cargo que ocupam. No entanto, além de não haver nada nos 

autos demonstrando a recusa da entrega do termo de posse, as 

reclamantes não informam qual a correlação do pedido de medida de 

urgência com os pedidos finais da demanda, já que pretendem as 

reclamantes equiparação de direitos aos ocupantes de cargo efetivo. 

Ainda que se parta da premissa de que ocorreram divergências entre 

Termos de Posse emitidos em datas diversas, as designações de cargo 

ou função são informações de importância absolutamente secundária para 

solução do conflito. Nesse passo, pelas alegações narradas na inicial são 

se vislumbra qual a necessidade da juntada do referido documento logo no 

início do processo e por qual aspecto o documento poderia influenciar no 

julgamento da demanda. Apesar das reclamantes informarem que o perigo 

da demora decorre da perda de oportunidades de empréstimos, não 

juntam nenhum documento para comprovar referida alegação. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela insuficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela inexistência do fumus boni iuris e, principalmente, 

do periculum in mora. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 
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interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001703-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RAIANY SOUZA ADRIANO (REQUERENTE)

CRISTINA DE MEDEIROS COUTO (REQUERENTE)

MAIARA BORKENHAGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que o reclamado disponibilize às 

reclamantes os termos de posse por elas assinados, ao argumento de que 

o reclamado não lhes está concedendo os mesmos direitos que têm os 

servidores efetivos. Decido. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado 

com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre 

o caso em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na situação em 

comento, especificamente no que tange ao pedido de medida de urgência, 

as reclamantes informam que a reclamada agiu com ilegalidade na medida 

em que não está disponibilizando o Termo de Posse na data do efetivo 

ingresso no cargo que ocupam. No entanto, além de não haver nada nos 

autos demonstrando a recusa da entrega do termo de posse, as 

reclamantes não informam qual a correlação do pedido de medida de 

urgência com os pedidos finais da demanda, já que pretendem as 

reclamantes equiparação de direitos aos ocupantes de cargo efetivo. 

Ainda que se parta da premissa de que ocorreram divergências entre 

Termos de Posse emitidos em datas diversas, as designações de cargo 

ou função são informações de importância absolutamente secundária para 

solução do conflito. Nesse passo, pelas alegações narradas na inicial são 

se vislumbra qual a necessidade da juntada do referido documento logo no 

início do processo e por qual aspecto o documento poderia influenciar no 

julgamento da demanda. Apesar das reclamantes informarem que o perigo 

da demora decorre da perda de oportunidades de empréstimos, não 

juntam nenhum documento para comprovar referida alegação. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela insuficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela inexistência do fumus boni iuris e, principalmente, 

do periculum in mora. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001745-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

NAYARA RAMOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que o reclamado disponibilize às 

reclamantes os termos de posse por elas assinados, ao argumento de que 

o reclamado não lhes está concedendo os mesmos direitos que têm os 

servidores efetivos. Decido. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado 

com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre 

o caso em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 
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inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na situação em 

comento, especificamente no que tange ao pedido de medida de urgência, 

as reclamantes informam que a reclamada agiu com ilegalidade na medida 

em que não está disponibilizando o Termo de Posse na data do efetivo 

ingresso no cargo que ocupam. No entanto, além de não haver nada nos 

autos demonstrando a recusa da entrega do termo de posse, as 

reclamantes não informam qual a correlação do pedido de medida de 

urgência com os pedidos finais da demanda, já que pretendem as 

reclamantes equiparação de direitos aos ocupantes de cargo efetivo. 

Ainda que se parta da premissa de que ocorreram divergências entre 

Termos de Posse emitidos em datas diversas, as designações de cargo 

ou função são informações de importância absolutamente secundária para 

solução do conflito. Nesse passo, pelas alegações narradas na inicial são 

se vislumbra qual a necessidade da juntada do referido documento logo no 

início do processo e por qual aspecto o documento poderia influenciar no 

julgamento da demanda. Apesar das reclamantes informarem que o perigo 

da demora decorre da perda de oportunidades de empréstimos, não 

juntam nenhum documento para comprovar referida alegação. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela insuficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela inexistência do fumus boni iuris e, principalmente, 

do periculum in mora. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 16 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001490-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NICELIA DIAS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por MARIA 

NICEIA DIAS ALVES, em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

E ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam a autora 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DA TÍBIA COM PLACAS 

DE TITÂNIO. Encaminhado os autos ao NAT este manifestou no sentido de 

que não constam nos documentos encaminhados para análise, relatório 

médico descritivo com dados que permitam afirmar que a paciente 

encontra-se em situação de risco ou de em que se possa afirmar de 

tratar-se de situação clínica de urgência/emergência. As partes 

reclamadas apresentaram suas respectivas defesas pleiteando pela 

improcedência da demanda. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na 

forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda não exige a produção de 

provas, considerando que a matéria versada é unicamente de direito. A 

priori cumpre ressaltar que é dever da União, dos Estados e dos 

Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, dentro das 

suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tendo como 

matriz a Constituição Federal e regulamentação na legislação 

infraconstitucional. A Constituição Federal em seus artigos 196 e 

seguintes deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 
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de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, que 

se refere à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Ainda, em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, inexistindo benefício de ordem ou 

direito de regresso. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à 

saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, 

e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. 

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário 

em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da 

Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, 

em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas 

se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão 

judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente, nem em 

violação da separação de poderes e nem em lesão ao princípio da 

isonomia dos cidadãos. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a parte reclamada somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela reclamante frente à sociedade. Nesta feita não pode em 

casos tais o Judiciário intervir, pois tal intervenção violaria o princípio 

constitucional da isonomia. A jurisprudência é neste sentido: OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à 

saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à 

própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo 

à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do 

Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para 

compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, 

havendo prova da existência de lista de espera para a realização de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 

desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio 

da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT ? APC 20140110494735 

DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, 

j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO 

-DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX 

OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. - A dispensa de reexame necessário, quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe 

aos entes federados, de forma comum e solidária, fornecer meios para a 

plena realização do direito à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, 

que determina que as ações e os serviços públicos de saúde que 

integram o SUS são realizados de forma descentralizada. - A 

judicialização do direito constitucional à saúde não pode ser realizada à 

margem do, também constitucional, princípio da isonomia, pena de causar 

injusto privilégio de alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila 

de espera para cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a 

urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a 

legitimar a inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais 

do SUS, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 

10153110079438001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 

09.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CIRURGIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO PODER PÚBLICO - 

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À míngua de comprovação de que o Poder 

Público foi omisso em prestar o atendimento ao paciente ou que o 

procedimento necessário não estaria incluído no rol dos serviços de 

saúde padronizados pelo SUS e ante a ausência de prova da urgência na 

realização da cirurgia é de se manter a sentença que julgou improcedente 

o pedido de ressarcimento da quantia gasta no tratamento de saúde do 

demandante na rede médica particular. 2. Recurso não provido. (TJMG ? 

AC 10637090683110001MG ? 8ª Câmara Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, 

j. 29.05.2014). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial, com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e, assim, julga-se extinto o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 
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no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 10 de Março de 

2020. LIVRADA GAETE Matrícula: 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 10 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001319-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ZANARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por 

MARINETE ZANARDI, em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

E ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam a autora procedimentos 

de Cintilografia Óssea e Ressonância do Ombro Direito. A parte autora não 

junta aos autos nenhum documento médico indicando a urgência ou 

emergência do procedimento solicitado. Encaminhado os autos ao NAT 

este manifestou no sentido de que foi conclusivo no sentido de que não 

dados no processo para afirmar se tratar de urgência ou emergência. As 

partes reclamadas apresentaram suas respectivas defesas pleiteando 

pela improcedência da demanda. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. A priori cumpre ressaltar que é dever da União, dos Estados e 

dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, dentro 

das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tendo 

como matriz a Constituição Federal e regulamentação na legislação 

infraconstitucional. A Constituição Federal em seus artigos 196 e 

seguintes deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014). No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, que 

se refere à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Ainda, em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, inexistindo benefício de ordem ou 

direito de regresso. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à 

saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, 

e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. 

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário 

em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da 

Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, 

em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas 

se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão 

judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 
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federação, prestar assistência integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente, nem em 

violação da separação de poderes e nem em lesão ao princípio da 

isonomia dos cidadãos. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a parte reclamada somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela reclamante frente à sociedade. Nesta feita não pode em 

casos tais o Judiciário intervir, pois tal intervenção violaria o princípio 

constitucional da isonomia. A jurisprudência é neste sentido: OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à 

saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à 

própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo 

à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do 

Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para 

compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, 

havendo prova da existência de lista de espera para a realização de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 

desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio 

da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT ? APC 20140110494735 

DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, 

j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO 

-DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX 

OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. - A dispensa de reexame necessário, quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe 

aos entes federados, de forma comum e solidária, fornecer meios para a 

plena realização do direito à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, 

que determina que as ações e os serviços públicos de saúde que 

integram o SUS são realizados de forma descentralizada. - A 

judicialização do direito constitucional à saúde não pode ser realizada à 

margem do, também constitucional, princípio da isonomia, pena de causar 

injusto privilégio de alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila 

de espera para cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a 

urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a 

legitimar a inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais 

do SUS, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 

10153110079438001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 

09.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CIRURGIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO PODER PÚBLICO - 

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À míngua de comprovação de que o Poder 

Público foi omisso em prestar o atendimento ao paciente ou que o 

procedimento necessário não estaria incluído no rol dos serviços de 

saúde padronizados pelo SUS e ante a ausência de prova da urgência na 

realização da cirurgia é de se manter a sentença que julgou improcedente 

o pedido de ressarcimento da quantia gasta no tratamento de saúde do 

demandante na rede médica particular. 2. Recurso não provido. (TJMG ? 

AC 10637090683110001MG ? 8ª Câmara Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, 

j. 29.05.2014). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial, com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e, assim, julga-se extinto o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 13 de Março de 

2020. LIVRADA GAETE Matrícula: 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 13 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000074-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES ARANHA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

parte autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam o AVALIAÇÃO COM 

OFTALMOLOGISTA RETINÓLICO e procedimento de VITRECTOMIA VIA 

PARS PLANA E FOTOCOAGULAÇÃO EM OLHO ESQUERDO, que não 

possui condições financeiras para custear o tratamento cirúrgico, buscou 

ajuda través da Saúde Pública, porém, recebeu a resposta por meio de 

ofício que não existe prestador via SUS credenciado para a realização do 

referido procedimento, razão pela qual busca a obrigação de fornecimento 

do procedimento cirúrgico. O Município de Tangará da Serra, aduziu que o 

procedimento da parte autora e alta complexidade, razão pela qual a 

competência e do Estado de Mato Grosso, bem como o bloqueio Judicial 

deverá ser realizada na conta do Estado de Mato grosso. Em contestação, 

o Estado de Mato Grosso sustenta em síntese ausência de interesse de 

agir, pois, a concessão de tutelas individuais acaba por comprometer os 

recursos públicos destinados à realização da saúde pública. Afirma que a 

aplicação de multa diária em caso de descumprimento de medida judicial 

acaba por afronta ao Erário, por fim, pugna pela improcedência da 

demanda. Ab initio, rejeito as alegações de ausência de interesse 

processual e a inexistência da possibilidade jurídica do pedido. Cumpre 

mencionar, que o SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, 

Distrito Federal e Municípios, é compelido à prestação de serviços de 

saúde, sob os princípios da universalidade e integralidade. Nesse 
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contexto, o dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem 

todos os procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao 

benefício da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, 

tendo sido objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. Pois 

bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Imperiosa a 

procedência do pleito inicial, com o deferimento da realização do 

procedimento que necessita a parte autora, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. No tocante ao 

pedido formulado pela parte autora, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. Com efeito, o art. 196 

da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso 

universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, 

redução e recuperação de doenças. O direito à vida, por sua vez, inserido 

no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o 

prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à 

saúde, como corolário próprio e fundamental. Demais disso, preceitua a 

Lei n.º 8.080/1990: Art.2º A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 

de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Assim, a 

Constituição Federal é clara ao dispor o direito à saúde como uma garantia 

fundamental, que não depende de demais normas, muito menos de 

delongas técnico-burocráticas para sua imediata aplicabilidade. Não se 

deve desconsiderar as regras públicas nesses casos, até em respeito ao 

princípio da independência dos poderes. No entanto, é possível ao 

Judiciário, na análise de cada caso concreto, fazer preponderar o direito à 

saúde e ao tratamento digno em cotejo com outros interesses do Estado. 

Eis a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - 

MATÉRIA FÁTICA DEPENDENTE DE PROVA. 1. Esta Corte tem reconhecido 

aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os 

medicamentos de comprovada necessidade. Precedentes. 2. O direito à 

percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na 

Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde 

(art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu 

cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a "universalidade da cobertura e do atendimento" (art. 194, 

parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também dispõe que "A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo que o "atendimento 

integral" é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de 

saúde (art. 198). 4. O direito assim reconhecido não alcança a 

possibilidade de escolher o paciente o medicamento que mais se adeqüe 

ao seu tratamento. 5. In casu, oferecido pelo SUS uma segunda opção de 

medicamento substitutivo, pleiteia o impetrante fornecimento de 

medicamento de que não dispõe o SUS, sem descartar em prova 

circunstanciada a imprestabilidade da opção ofertada. 6. Recurso 

ordinário improvido. (RMS 28.338/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 17/06/2009). Além de o 

Direito à Saúde ser norma Constitucional auto-aplicável, com morada 

constitucional, conforme demonstrado, devo consignar que não há 

qualquer distinção entre os entes federativos quanto à responsabilidade 

na concessão de medicamentos e tratamentos médicos, já que a 

responsabilidade civil dos entes federativos é solidária. Essa solidariedade 

é de custeio e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes 

necessitados, serviços de saúde em geral, consultas médicas, e 

fornecimento de medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse 

sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo 

o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer 

deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo 

passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos 

adequado para tratamento de saúde". (STJ, AgInt no REsp 1629196/CE, 

Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2017, DJe 29/03/2017). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se 

falar em violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em 

violação aos princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o 

direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar 

daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não 

ser pelas vias judiciais. Não se trata, ademais, de conferir tratamento 

desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que está na fila 

do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, devendo 

toda a política pública atender à sociedade visando à dignidade da pessoa 

humana. O reclamado invoca as normativas do SUS para eximir-se da sua 

responsabilidade, o que, entende-se, não merece prosperar, porque 

nenhuma norma infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a 

norma constitucional que dá a solidariedade dos entes da nação na 

promoção da saúde. De outra banda, registra-se que a impossibilidade de 

se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. Evidentemente, o 

direito à vida, à saúde e à dignidade humana deve prevalecer, ainda que 

em detrimento do erário. Impertinente, ainda, o pedido de revogação da 

aplicação de multa diária, posto que não houve aplicação de multa na 

decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ao contrário do alegado pelos 

requeridos, torna-se imprescindível a fixação de multa diária para o 

cumprimento da liminar e, caso descumprido, promover o sequestro de 

verbas públicas, já que tais mecanismos se mostram mais eficazes para 

compelir o Estado a cumprir as decisões judiciais, garantindo-se em tempo 

hábil a tutela da qual carece a parte autora. Portanto, não há qualquer 

óbice à imposição de astreintes e, em ultimaratio, o sequestro de verbas 

públicas. Ainda, consta nos autos que o procedimento vindicado foi 

realizado na rede privada face o descumprimento da liminar por parte dos 

entes públicos, após apresentação de orçamentos, mediante a liberação 

dos valores bloqueados via Alvará (ID nº 18512000 e 21394513) e que a 

parte promovente prestou contas apenas do valor do liberado referente a 

avaliação/consulta de oftalmologista (ID nº 19065240). 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO em favor da parte autora para o fim de condenar definitivamente o 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, 

solidariamente, a fornecerem à parte reclamante AVALIAÇÃO COM 

OFTALMOLOGISTA RETINÓLICO e procedimento de VITRECTOMIA VIA 

PARS PLANA E FOTOCOAGULAÇÃO EM OLHO ESQUERDO, conforme 

prescrição médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Deixo expressamente ressaltado que, em caso de eventual cumprimento 

de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 
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(sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Defere-se o benefício 

de Justiça Gratuita. Opino ainda, por intimar a parte reclamante para que 

no prazo de 10 dias faça a prestação de contas referente os valores 

levantados (ID nº 21394513) , demonstrando de forma analítica o valor e 

os materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado e, 

em caso de descumprimento da presente determinação, comunique-se 

imediatamente o Ministério Público, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes dessa 

sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de Março de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula nº 40.669 Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001519-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SEMIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001519-78.2019.8.11.0055 Reclamante: VIVIANE SEMIAO DA SILVA 

Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DO MATO 

GROSSO SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata o processo de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada, pleiteando que referidos entes 

públicos forneçam o medicamento XARELTO (rivaroxabana) 20mg, pelo 

que necessita tratar TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBRO 

INFERIOR DIREITO (CID 10:182.8). O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes 

reclamadas foram devidamente citadas e intimadas quanto aos atos do 

processo, manifestando-se. Antes de adentrar-se no mérito da demanda, 

necessário decidir as preliminares aventadas. De início, não se acolhe o 

pedido de extinção do feito por ausência de interesse processual 

suscitada. O interesse processual é aferido na constatação do trinômio: 

necessidade, utilidade do pronunciamento e adequação da via eleita, o que 

se verifica no caso concreto. Não se acolhe o pedido de extinção do 

processo por ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a 

responsabilidade pelo fornecimento do procedimento pleiteado é do 

reclamado Estado do Mato Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que 

o dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido 

objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição 

Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

A preliminar de incompetência do juízo/carência da ação, decorrente de 

alegada impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhida, valendo 

trazer à colação: "Por possibilidade jurídica do pedido, entende-se a 

admissibilidade da pretensão perante o ordenamento jurídico, ou seja, 

previsão ou ausência de vedação, no direito vigente, do que se postula na 

causa" (Acórdão unânime da 4ª Turma de 13.2.1990, no REsp nº 

1.678/GO, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, DJ de 9.4.1990; JSTJ/TFRs 

11/102; RT 652/183). Com efeito, tenho que a possibilidade jurídica da 

ação não se mede pela existência de uma previsão legal que permita o 

pedido, mas pela inexistência, no ordenamento legal, de uma proibição ao 

mesmo. Assim, sendo a ação um direito público subjetivo de obter a 

prestação jurisdicional, o essencial é que o ordenamento jurídico não 

contenha uma proibição ao seu exercício, caso em que faltará a 

possibilidade jurídica. A contrario sensu, se a pretensão deduzida se 

inclui, em abstrato, entre aquelas reguladas pelo direito objetivo, não se 

pode falar em impossibilidade jurídica do pedido, para o fim de ser 

declarada a carência de ação, porquanto o direito de ação visa somente a 

obtenção de uma providência jurisdicional sobre uma pretensão tutelada 
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pelo direito objetivo, sem se preocupar se o pedido do autor vai ou não ser 

procedente, matéria reservada ao ‘meritum causae’. Não existe nenhuma 

proibição quanto ao pedido formulado pela parte autora em sua inicial, já 

que o pedido é obrigação de fazer para disponibilizar medicação encontra 

guarida em nosso ordenamento jurídico. Nessa linha, confiram: "Pode o 

comprador pleitear rescisão do contrato por impossibilidade do pagamento 

das prestações (...)" (TJDF, 1ª Turma, Apelação n. 34.595/DF, relator 

Desembargador Jerônimo de Souza, DJU de 7.2.1996). Dessa forma, 

afasto as preliminares. Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que 

estão presentes os pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem como as condições da ação, e, não havendo 

outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. No tocante ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se 

necessário rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente 

o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Inegável, portanto, 

que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do 

Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos que 

necessitam do seu amparo. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito 

à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de 

onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da 

separação de poderes. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os 

reclamados não trouxeram aos autos prova de ausência dessa 

disponibilidade financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, 

mesmo que tivesse trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável 

porque o reclamante busca preservar a dignidade humana que é 

consequência da própria existência do homem. Sobre o assunto, 

defendendo que a determinação de promoção à saúde do cidadão pelo 

Poder Judiciário não ofende o Princípio da reserva do possível, a 

jurisprudência abaixo: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O 

fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde 

constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição 

Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da 

previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou 

especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Princípio da 

reserva do possível. Não há falar em afronta ao princípio da reserva do 

possível, pois o Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir 

condições mínimas de saúde aos seus tutelados, bem como por não haver 

prova da ausência de disponibilidade financeira do ente público. 

Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).” (Apelação Cível Nº 

70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015). Assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, para a transferência de que necessita a 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. Nesse ponto, caso queiram as partes reclamadas que o 

preço do procedimento pleiteado obedeça à tabela SUS devem cumprir a 

decisão judicial, dado que impossível vincular e interferir no preço do 

serviço de terceiro alheio ao processo. Finalizando, no mérito não 

prospera o pedido para fornecimento de “todo o tratamento necessário 

para restabelecimento da saúde”, porque não especificado. No âmbito do 

Sistema dos Juizados Especiais, embora excepcionalmente seja admitido o 

pedido genérico na fase inicial da ação (§ 2º, artigo 14, Lei 9.099/95), 

entende-se que na fase decisória da demanda tal pedido já deva estar 

com objeto e valor especificados e determinados (inciso III, § 1º, artigo 14), 

o que não ocorreu para o pedido de fornecimento de “todo o tratamento 

necessário para restabelecimento da saúde” dos autos. Mais ainda, “não 

se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico 

o pedido” (parágrafo único, art. 38, Lei 9.099/95), no Juizado Especial, 

restando improcedente. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO em favor de VIVIANE SEMIAO DA 

SILVA, para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA e o ESTADO DO MATO GROSSO, a promover o fornecimento 

do medicamente XARELTO (rivaroxabana) 20mg, pelo período necessário 

ao tratamento de 12 a 18 meses (conforme relatório médico ID. 22112937). 

Defere-se o benefício da Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, opino pela extinção do processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 
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buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001198-43.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO SOUZA TAQUES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001198-43.2019.8.11.0055 Reclamante: ALUISIO SOUZA TAQUES FILHO 

Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DO MATO 

GROSSO SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela 

antecipada proposta por Aluisio Souza Taques Filho, contra Estado de 

Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, consistente em determinar 

que os reclamados custeiem a órtese funcional de perna esquerda, por ter 

sofrido amputação do membro inferior esquerdo ao nível da coxa. Da 

análise dos autos, depreende-se que a questão discutida não necessita 

de produção de prova em audiência, dispensando, pois, maiores ilações. 

Assim sendo, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cabível o julgamento antecipado do pedido, uma vez que o feito 

encontra-se devidamente instruído com as provas documentais 

pertinentes à formação do convencimento do julgador. Compulsando-se os 

autos, verifica-se que as partes reclamadas foram devidamente citadas e 

intimadas quanto aos atos do processo, manifestando-se. Antes de 

adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir as preliminares 

aventadas. De início, não se acolhe o pedido de extinção do feito por 

ausência de interesse processual suscitada. O interesse processual é 

aferido na constatação do trinômio: necessidade, utilidade do 

pronunciamento e adequação da via eleita, o que se verifica no caso 

concreto. É de se lembrar de que o atendimento de todos os cidadãos 

constitui obrigação legal, ensejando a pronta responsabilização dos entes 

públicos, que tem responsabilidade solidária, pois a Constituição Federal 

dispõe no seu art. 5º, que todos têm direito à vida e a segurança. A 

Constituição Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a 

saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) Também não há falar em impertinência da 

multa diária, uma vez que sequer foi fixada nos autos. No mérito, a 

pretensão não merece procedência. O reclamante não junta aos autos 

nenhum documento médico indicando a urgência ou emergência do 

procedimento solicitado. Os documentos juntados pelo reclamante 

demonstram tão somente a doença que o acomete e a indicação do 

procedimento. Logo não consta em nenhum dos documentos juntados a 

urgência necessária para o deferimento do pedido logo no início do 

processo, tudo indicando, por consequência, que se trata de 

procedimento eletivo. O próprio parecer técnico do NAT foi conclusivo no 

sentido de que não há urgência ou emergência no procedimento pleiteado 

na inicial. Logo, não consta em nenhum dos documentos juntados por ele a 

urgência necessária para o deferimento do pedido, demonstrando, por 

consequência, que se trata de procedimento eletivo. Assim, não restou 

demonstrado nos autos a urgência necessária para o deferimento do 

pedido inicial. Embora o direito à saúde esteja elencado no rol dos direitos 

fundamentais, esse mesmo direito é garantido a todos os usuários 

pacientes que, da mesma forma que o reclamante, aguardam na fila de 

espera do SUS o procedimento necessário ao restabelecimento de sua 

saúde, não sendo lícito ao Poder Judiciário privilegiar apenas aqueles que 

entram com ação judicial, sob pena de incorrer em grave violação ao 

princípio da isonomia material. Nesse sentido: OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à 

saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à 

própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo 

à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do 

Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para 

compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, 

havendo prova da existência de lista de espera para a realização de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 

desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio 

da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – APC 20140110494735 

DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, 

j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO 

-DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX 

OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. - A dispensa de reexame necessário, quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe 

aos entes federados, de forma comum e solidária, fornecer meios para a 

plena realização do direito à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, 

que determina que as ações e os serviços públicos de saúde que 
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integram o SUS são realizados de forma descentralizada. - A 

judicialização do direito constitucional à saúde não pode ser realizada à 

margem do, também constitucional, princípio da isonomia, pena de causar 

injusto privilégio de alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila 

de espera para cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a 

urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a 

legitimar a inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais 

do SUS, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 

10153110079438001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 

09.10.2014) APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CIRURGIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO PODER PÚBLICO - 

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À míngua de comprovação de que o Poder 

Público foi omisso em prestar o atendimento ao paciente ou que o 

procedimento necessário não estaria incluído no rol dos serviços de 

saúde padronizados pelo SUS e ante a ausência de prova da urgência na 

realização da cirurgia é de se manter a sentença que julgou improcedente 

o pedido de ressarcimento da quantia gasta no tratamento de saúde do 

demandante na rede médica particular. 2. Recurso não provido. (TJMG – 

AC 10637090683110001MG – 8ª Câmara Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, 

j. 29.05.2014) Portanto, uma vez não demonstrada a urgência dos 

procedimentos solicitados, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o 

exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da reclamação formulada com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo 

com resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001235-70.2019.8.11.0055
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por 

CARMELITA DA SILVA, em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA E ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, pleiteando que referidos entes públicos forneçam a autora 

internação em hospital psiquiátrico necessários para o restabelecimento 

de sua saúde. Encaminhado os autos ao NAT este manifestou no sentido 

de que a internação voluntária e eletiva, bem como não constam nos 

documentos encaminhados para análise, que se possa afirmar de 

tratar-se de situação clínica de urgência/emergência. Outrossim, há 

informação nos autos (Id 22408279) de que a parte autora não aderiu ao 

tratamento proposto pelo CAPS, constando no referido documento que a 

reclamante faltou nos atendimentos agendados e nas oficinas 

terapêuticas indicadas. Conclui-se que a Reclamante não cumpriu, o 

estabelecido no art. 23-A, § 6º, da Lei 13.840/2019, que dispõe que: a 

internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares restarem insuficientes. As partes reclamadas 

apresentaram suas respectivas defesas pleiteando pela improcedência da 

demanda. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, I, do CPC, porque a demanda não exige a produção de provas, 

considerando que a matéria versada é unicamente de direito. A priori 

cumpre ressaltar que é dever da União, dos Estados e dos Municípios 

realizarem todos os procedimentos necessários, dentro das suas 

competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tendo como 

matriz a Constituição Federal e regulamentação na legislação 

infraconstitucional. A Constituição Federal em seus artigos 196 e 

seguintes deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014). No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, que 

se refere à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
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doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Ainda, em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, inexistindo benefício de ordem ou 

direito de regresso. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à 

saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, 

e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. 

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário 

em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da 

Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, 

em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas 

se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão 

judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente, nem em 

violação da separação de poderes e nem em lesão ao princípio da 

isonomia dos cidadãos. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a parte reclamada somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela reclamante frente à sociedade. Nesta feita não pode em 

casos tais o Judiciário intervir, pois tal intervenção violaria o princípio 

constitucional da isonomia. A jurisprudência é neste sentido: OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à 

saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à 

própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo 

à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do 

Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para 

compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, 

havendo prova da existência de lista de espera para a realização de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 

desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio 

da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT ? APC 20140110494735 

DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, 

j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO 

-DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX 

OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. - A dispensa de reexame necessário, quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe 

aos entes federados, de forma comum e solidária, fornecer meios para a 

plena realização do direito à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, 

que determina que as ações e os serviços públicos de saúde que 

integram o SUS são realizados de forma descentralizada. - A 

judicialização do direito constitucional à saúde não pode ser realizada à 

margem do, também constitucional, princípio da isonomia, pena de causar 

injusto privilégio de alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila 

de espera para cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a 

urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a 

legitimar a inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais 

do SUS, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 

10153110079438001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 

09.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CIRURGIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO PODER PÚBLICO - 

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À míngua de comprovação de que o Poder 

Público foi omisso em prestar o atendimento ao paciente ou que o 

procedimento necessário não estaria incluído no rol dos serviços de 

saúde padronizados pelo SUS e ante a ausência de prova da urgência na 

realização da cirurgia é de se manter a sentença que julgou improcedente 

o pedido de ressarcimento da quantia gasta no tratamento de saúde do 

demandante na rede médica particular. 2. Recurso não provido. (TJMG ? 

AC 10637090683110001MG ? 8ª Câmara Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, 

j. 29.05.2014). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial, com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e, assim, julga-se extinto o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 13 de Março de 

2020. LIVRADA GAETE Matrícula: 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 13 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000994-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS DA CRUZ PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por em 

desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DO MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos 

entes públicos forneçam a parte autora consulta em cirurgia vascular, 
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necessária para o restabelecimento de sua saúde. Encaminhado os autos 

ao NAT este manifestou no sentido de que não constam nos documentos 

encaminhados para análise, relatório médico descritivo com dados que 

permitam afirmar que a paciente encontra-se em situação de risco ou de 

em que se possa afirmar de tratar-se de situação clínica de 

urgência/emergência. As partes reclamadas apresentaram suas 

respectivas defesas pleiteando pela improcedência da demanda. O feito 

oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, 

porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a 

matéria versada é unicamente de direito. A priori cumpre ressaltar que é 

dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tendo como matriz a Constituição Federal e 

regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal 

em seus artigos 196 e seguintes deixa claro que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo preliminares a apreciar, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, que 

se refere à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Ainda, em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, inexistindo benefício de ordem ou 

direito de regresso. Destarte, transparece inegável o direito de acesso à 

saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, 

e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. 

Notadamente, sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário 

em área discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da 

Separação de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, 

em face de direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas 

se faz cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão 

judicial, ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente, nem em 

violação da separação de poderes e nem em lesão ao princípio da 

isonomia dos cidadãos. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a parte reclamada somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela reclamante frente à sociedade. Nesta feita não pode em 

casos tais o Judiciário intervir, pois tal intervenção violaria o princípio 

constitucional da isonomia. A jurisprudência é neste sentido: OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à 

saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à 

própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo 

à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do 

Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para 

compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, 

havendo prova da existência de lista de espera para a realização de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 

desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio 

da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT ? APC 20140110494735 

DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, 

j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO 

-DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 
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BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX 

OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. - A dispensa de reexame necessário, quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe 

aos entes federados, de forma comum e solidária, fornecer meios para a 

plena realização do direito à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, 

que determina que as ações e os serviços públicos de saúde que 

integram o SUS são realizados de forma descentralizada. - A 

judicialização do direito constitucional à saúde não pode ser realizada à 

margem do, também constitucional, princípio da isonomia, pena de causar 

injusto privilégio de alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila 

de espera para cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a 

urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a 

legitimar a inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais 

do SUS, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 

10153110079438001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 

09.10.2014). APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CIRURGIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO PODER PÚBLICO - 

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À míngua de comprovação de que o Poder 

Público foi omisso em prestar o atendimento ao paciente ou que o 

procedimento necessário não estaria incluído no rol dos serviços de 

saúde padronizados pelo SUS e ante a ausência de prova da urgência na 

realização da cirurgia é de se manter a sentença que julgou improcedente 

o pedido de ressarcimento da quantia gasta no tratamento de saúde do 

demandante na rede médica particular. 2. Recurso não provido. (TJMG ? 

AC 10637090683110001MG ? 8ª Câmara Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, 

j. 29.05.2014). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial, com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e, assim, julga-se extinto o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 13 de Março de 

2020. LIVRADA GAETE Matrícula: 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 13 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI KARINE PRIETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000030-06.2019.8.11.0055 Reclamante: FRANCIELLI KARINE PRIETO DE 

SOUZA Reclamada: UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Indefiro ainda preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento 

de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade ocorre quando da interposição de recurso inominado. 

Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Rejeito o pleito de 

retificação do valor da causa, pelo que trata-se da somatória da pretensão 

contida na inicial. Passo à análise do mérito. Alega a Reclamante, na 

petição inicial, que possui plano de saúde ativo da Reclamada e que está 

gestante de 4 (quatro) meses, com histórico de 3 (três) abortos, por ser 

diagnosticada com hipertensão de gestação, trombose materna nas 

pernas e tromboembolismo pulmonar. Diante deste quadro, foi prescrito o 

uso de enoxaparina de 40mg diariamente, tendo buscado a Reclamada 

para cobertura do tratamento, o que foi negado sob o fundamento de que 

se trata de medicamento de uso domiciliar não coberto pela ANS. A 

Reclamada, em sua defesa, reitera a resposta administrativa, alegando 

que agiu no exercício regular do direito, pois não está obrigada a fornecer 

tratamento não constante no rol da ANS, tratando-se de tratamento 

domiciliar, seguindo o parecer do médico auditor. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifico que assiste razão à Reclamante. 

Primeiramente, não há como negar a necessidade do tratamento médico 

diante do quadro apresentado pela Reclamante. Com efeito, os contratos 

de assistência à saúde têm natureza aleatória e relevante finalidade 

social, não prevalecendo a exclusão de cobertura de tratamento prescrito 

por médico normalmente sob a singela alegação de que o procedimento 

não está previsto no rol da ANS, que estabelece somente a cobertura 

mínima obrigatória. Tal justificativa mostra-se abusiva e contrária à 

finalidade do contrato de assistência à saúde. Na verdade, em se tratando 

de restrição dos direitos dos consumidores, as exclusões contratuais é 

que devem ser consignadas expressamente, aplicando-se o disposto no 

artigo 54, § 4º do CDC. Em suma, se o contrato não restringe a cobertura 

da doença, tampouco estabelece exclusão do procedimento, devendo ser 

garantido ao paciente o acesso ao tratamento, cujo custo deverá ser 

suportado pela operadora de saúde Reclamada. No caso dos autos, tenho 

que a restrição da cobertura assistencial da autora foi abusiva, 

afrontando, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme alegado na inicial, o uso do medicamento em questão deveria 

ser feito através de injeções, na dosagem de 40mg diariamente, de forma 

ambulatorial. Logo, conquanto não se ignore a possibilidade de exclusão 

de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, pois se trata de 

restrição autorizada pela Lei 9.656/98 e pelos normativos da ANS, no caso 

concreto a ré não se desincumbiu do ônus de provar que o medicamento 

'Enoxaparina' se enquadrava nesta restrição, dúvida que persiste, 

sobretudo pelo fato de o medicamento ser aplicado através de injeções, o 

que, sabidamente, deve ser feito por enfermeiro. Corroborando: “AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PLANO DE 

SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE 

TRAMBOFILIA DURANTE GRAVIDEZ. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO 

ENOXAPARINA SÓDICA. DEVER DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA 

PREVISÃO CONTRATUAL RESTRITIVA DE DIREITO. COMPLICAÇÕES AO 

PROCESSO GESTACIONAL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008159121, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 
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em 29/11/2018)”. Segue entendimento da Turma Única Recursal do Estado 

de Mato Grosso: Recurso Inominado: 0052076-88.2018.811.0001 

Processo 1º Grau: 8052076-49.2018.811.0001 Origem: QUINTO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente(s): UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Recorrido(s): FLAVIA FATIMA 

BATTISTETTI BALDO Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO Data do Julgamento: 

02/08/2019 EMENTA “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

PLANO DE SAÚDE - DOENÇA AUTOIMUNE - SÍNDROME DO ANTICORPO 

ANTIFOSFOLIPÍDEO (SAF) - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA 

TRATAMENTO DURANTE TODA A GRAVIDEZ - ENOXAPARINA DE 40MG - 

NEGATIVA DE COBERTURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - INDICAÇÃO MÉDICA - RISCO DE 

ABORTO - RISCO À SAÚDE DA PACIENTE E DO FETO - INDICAÇÃO DO 

MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA DE 

COBERTURA INDEVIDA - CUSTEIO PARTICULAR - DANO MATERIAL 

DEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Havendo indicação de 

medicamente para uso durante toda a gravidez, o qual deve ser aplicado 

por meio de injeções em ambiente hospitalar, é indevida a negativa de 

cobertura do referido fármaco ao argumento de ausência de previsão 

contratual e que não encontra previsão no rol da ANS. Considerando que 

o medicamento fora indicado como forma de tratamento médico por 

profissional da medicina, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o 

modo mais apropriado de tratar a doença, mostra-se abusiva a recusa da 

operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura do fármaco. A 

jurisprudência, em casos idênticos aos dos presentes autos, não admite 

que o plano tenha cobertura para a referida doença e exclua o 

fornecimento do medicamento enxoparina 40 mg que é aplicado por 

injeções em ambiente hospitalar. A negativa de cobertura de medicamento 

configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 

14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva 

pelos danos materiais e morais causados, de modo que o valor pago de 

forma particular deve ser ressarcido e o dano moral indenizado. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido 

quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

Vale salientar que a Reclamada violou o Princípio da Dignidade Humana ao 

não cobrir o tratamento que, caso não realizado poderia, inclusive, 

contribuir para o agravamento do estado de saúde da Reclamante e do 

feto. Deste modo, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do art. 373, II do NCPC, pois não houve qualquer 

justificativa razoável para a negativa de cobertura do medicamento. Sendo 

assim, entendo procedente o pedido de indenização por danos morais, 

pois é inquestionável que a conduta da Reclamada demonstra total 

descaso e desrespeito para com o consumidor, situação esta que 

ultrapassa o mero transtorno. No mais, merece procedência o pedido de 

restituição dos valores despendidos para o início do tratamento, pelos 

motivos acima expostos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na ação, e o faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais por ela suportados, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da 

citação. MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 17375419. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002589-33.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MARISVALDO DE SOUZA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta MARISVALDO DE SOUZA GOMES em desfavor 

de VIVO S/A. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita 

sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. O artigo 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 

que nega a existência de débitos com o requerido. Portanto, resta evidente 

que o caso se trata de produção de prova negativa, sendo necessária a 

inversão do ônus da prova. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, 

INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO 

RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 
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uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Passo a apreciar o 

mérito da demanda. A parte Autora, em síntese, sustenta que a 

negativação inserida em seu nome pela Reclamada nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, desconhecendo a origem do débito nos 

valores de R$ 131,03 (cento e trinta e um reais e três centavos). A parte 

Reclamada, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, pois 

as telas por ela colacionadas demonstram que o débito negativado provém 

da linha telefônica de titularidade da Reclamante. A Reclamada trouxe aos 

autos telas sistêmicas que informam diversos pagamentos realizados para 

aquela conta (10/2017 a 01/2018). Ora, se houve pagamento, é porque 

houve contrato. Há, também, o registro de inadimplência da Reclamante, 

cuja soma das faturas corresponde ao valor negativado. Todos esses 

elementos demonstram a relação contratual entre as partes, bem como os 

débitos da parte Reclamante. Não se pode negar, que nos tempos atuais, 

de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados 

eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os 

olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em 

concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar faturas. 

Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a 

Reclamada. Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – HISTÓRICO DE 

PAGAMENTOS – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Em análise dos autos, nota-se que a parte 

Autora nega a relação jurídica com a Ré, logo, desconhece o débito que 

ensejou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 

Contudo, em análise dos autos, a Reclamada apresenta um farto histórico 

de utilização e pagamento de faturas de cartão de crédito, em nome do 

autor, situação que afasta a alegada fraude, bem como o endereço 

constante nas faturas é exatamente o mesmo que o informado na inicial. 

Assim, resta configurada a existência da relação jurídica entre as partes, 

razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando 

o dano moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os 

pedidos constantes na exordial. Ainda mais, verifica-se que a parte autora 

alega na inicial que não possui nenhum débito com a recorrida, mas não 

juntou nenhum comprovante de pagamento. Contudo, na impugnação a 

parte autora alega a ausência de demonstração de contratação, ou seja, a 

parte autora altera a versão dos fatos. Litigância de má-fé mantida e que 

não pode ser afastada, apenas porque a parte é beneficiária da 

gratuidade de justiça, já que se trata de aplicação de penalidade à parte 

que alterou a verdade em Juízo. Manutenção da sentença de 

improcedência pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e 

improvido. (PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 23/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, diante 

da ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no pedido 

contraposto nos valores de R$ 131,03 (cento e trinta e um reais e três 

centavos). Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o pedido contraposto, a 

fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento dos valores de 

R$ 131,03 (cento e trinta e um reais e três centavos), acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da 

contestação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, nada 

sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA RAMONA DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001020-94.2019.8.11.0055 Reclamante: MARILDA RAMONA DE 

OLIVEIRA ALVES Reclamada: VIVO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito o pedido de intimação 

para juntada de comprovante original do SPC/Serasa, pelo que não restou 

demonstrada qualquer inconsistência no comprovante trazido pela 

Reclamante. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização 

por danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito promovida pela Reclamada, ao argumento de que 

desconhece o débito apontado. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, a autora alega que seu 

nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débito de R$ 208,95 (duzentos e oito reais e noventa e 

cinco centavos), comprovados por meio de extrato do SPC/Serasa 

(evento 01), o qual alega desconhecer. A Reclamada, em defesa, alega 

que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

decorre do não adimplemento de débito decorrente dos serviços por ela 

contratados e utilizados, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito 

capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que a apresentação de tela 

sistêmica dos seus computadores não é prova hábil a comprovar as suas 

alegações, por se tratar de prova única e produzida unilateralmente. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 
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consequência, que a inserção do nome da autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Por outro lado, não 

vejo como acolher o pedido de indenização por dano moral pleiteado pela 

Reclamante, uma vez constatada a existência de débitos anteriores ao 

discutido na presente ação. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da Reclamada ao negativar o nome da Reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior em cadastro de inadimplente 

aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui que não tenha 

tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há 

que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto 

no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Corroborando: Ementa: Apelação Cível. Responsabilidade 

Civil. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Notificação prévia. 

Exigência do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inobservância. Ilicitude da anotação referente tão somente a um débito. 

Sentença reformada no que tange a possibilidade de cancelamento do 

registro. Demonstrado o interesse de agir da parte autora. Dano Moral. 

Inocorrência. Devedor Contumaz. Aplicação da Súmula 385 do STJ. À 

UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.(Apelação 

Cível, Nº 70083214502, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 20-02-2020). Por fim, não 

restando demonstrada a origem do débito, não merece acolhimento o 

pedido contraposto formulado pela Reclamada, bem como não restando 

demonstrada a incidência nas hipóteses constantes do artigo 80 do CPC, 

não merece acolhimento o pleito de condenação em litigância de má-fé. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para: DECLARAR inexistente o débito 

ora discutido na presente ação. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de 

indenização por danos morais. OPINO ainda pela IMPROCEDENCIA do 

pedido de condenação da autora em litigância de má-fé e o pedido 

contraposto. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome da Reclamante do cadastro negativo, apenas 

no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação 

de multa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000627-72.2019.811.0055 Reclamante: SUZANA MARIA GUACHINESKI 

DONIDA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares, passo à 

análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que foi cadastrada 

uma linha em seu nome de número (65) 99620 6496 a qual não reconhece, 

tratando-se de contrato fraudado que originou débito automático em sua 

conta corrente, e, ao buscar a instituição financeira para cancelar 

verificou que os descontos iniciaram em 06/02/2013. Diante dos fatos 

pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por 

danos morais. Em defesa a Reclamada sustenta que houve contratação, 

pelo que inexiste dano moral a ser indenizado. Analisado o processo e os 

documentos acostados, verifica-se que a Reclamada não comprovou a 

licitude do cadastro, nem mesmo apresentou o suposto contrato firmado, 

além do fato do endereço se tratar de uma das lojas parceiras da 

Reclamada. Desta feita, inexiste qualquer prova nos autos de contratação 

da linha telefônica questionada, sendo plenamente cabível a 

desconstituição dos débitos gerados. Portanto, resta evidente que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja 

por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova por 

se tratar de relação de consumo, conforme disposto no art. 6º, VIII do 

CDC. Desta feita, resta demonstrada a necessidade de cancelamento 

definitivo da linha a qual a Reclamante não reconhece. Quanto ao pleito de 

restituição de valores, este merece parcial procedência. Denota-se que a 

Reclamante não apresenta todas as faturas que constam os descontos e 

a Reclamada apresenta extratos de pagamentos, o qual não foi 

impugnado, cujos valores somados de 02/2013 a 04/2019 perfazem R$ 

6.151,94 (seis mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e quatro 

centavos), se enquadrando no disposto do artigo 42, parágrafo único, do 

CDC, perfazendo R$ 12.303,88 (doze mil, trezentos e três reais e oitenta e 

oito centavos). No mais, embora a mera cobrança não seja capaz de gerar 

danos de ordem moral, verifica-se que no presente caso houve omissão 

quanto à resolução administrativa, fato este não impugnado, configurando 

falha na prestação de serviço, resultando em total descaso com o 

consumidor, o qual ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E 

RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. COBRANÇA DE VALORES 

ATRELADOS A SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA QUE A PARTE 

AUTORA AFIRMA NÃO TER SOLICITADO. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. Repetição do indébito. Diante da negativa do consumidor 

relativamente à contratação dos serviços que originam as cobranças, 

cumpria à ré produzir tal prova. Não tendo se desincumbido de tal ônus, 

reputa-se irregular a cobrança efetuada, fazendo jus o autor à declaração 

de inexigibilidade do débito e à repetição dos valores indevidamente 

cobrados e pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. A 

condenação deverá abranger as quantias indevidamente cobradas, em 

faturas a serem apuradas na forma do art. 524, §3º, do CPC/2015, 

respeitada a prescrição trienal incidente na espécie. Dano moral. 

Configurada a lesão extrapatrimonial na hipótese dos autos, em que o 

consumidor declina números de protocolos de reclamação, sobre os quais 

a ré silencia. Descaso, desrespeito e desconsideração que infligiram dano 
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moral ao autor. Quantum reparatório. Fixação em patamar capaz de 

reparar o mal sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem 

causar gravame exagerado à fornecedora. Ônus sucumbenciais. 

Readequação, em face do resultado do julgamento. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080364151, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em 28/03/2019) Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DETERMINAR o 

cancelamento definitivo das linhas (65) 99620 6496, cadastradas em nome 

da Reclamante, bem como os débitos oriundos de dito contrato, sob pena 

de multa. 2 – CONDENAR a Reclamada a restituir à Reclamante o valor de 

R$ 12.303,88 (doze mil, trezentos e três reais e oitenta e oito centavos) 

referente aos descontos indevidos, já calculado em dobro, o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% 

ao mês a partir do desembolso de cada fatura. CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCEU SASSI (EXECUTADO)

ANITA BRANDTNER SASSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000056-72.2017.8.11.0055. EXEQUENTE: BEDIN BIASOTTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: JOSE ALCEU SASSI, ANITA 

BRANDTNER SASSI Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Vistos, etc. Cuida-se de exceção 

de pré-executividade apresentados por JOSÉ ALCEU SASSI em desfavor 

de BEDIN BIASSOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, requerendo, em 

síntese, a declaração a extinção do feito ante a nulidade de citação tendo 

em vista sido citada terceira pessoa e não o excipiente. Fundamento e 

decido. Da análise dos autos, tem-se que o executado, ora Excipiente 

alegou a existência de questões de matéria de ordem pública, requerendo 

a nulidade de todos os atos a partir da citação errônea. Após o despacho 

foi expedido intimação da parte exequente/excepto para manifestar quanto 

a Exceção de Pré-Executividade, intimação esta cumprida momento em 

que manifestou alegando inexistência de nulidade, tendo em vista que a 

citação ocorreu de forma válida sendo que a pessoa que recebeu as 

cartas de citações é filho dos executados e residem todos na mesma 

residência, situação na qual se aplica a regra do enunciado nº 05 do 

FONAJE. No id. 14657220, o executado apresenta embargos de 

declaração alegando omissão, tendo em vista que não teria sido analisado 

seu pedido de efeito suspensivo da penhora da verba salarial já ordenada 

por este juízo. Pois bem. Tenho que razão não assiste o Excipiente quanto 

a alegação de nulidade ante a ausência de citação, tendo em vista que no 

caso em apreço aplica-se o estabelecido no enunciado nº 05 do FONAJE 

sendo valida a citação constante dos autos. Ademais quanto aos 

embargos de declaração este não merece acolhimento, tendo em vista que 

não houve decisão nos autos, mas apenas expedição de intimação para 

que o excepto se manifeste quanto a exceção de pré-executividade, 

momento na qual a análise do pedido de suspensão passa a ser analisado 

neste momento. Passando a análise da Exceção de Pré-Executividade, 

tenho que o Excipiente não demonstrou a existência de matéria de ordem 

pública e nenhum dos requisitos aptos a permitir a extinção da referida 

execução, bem como não demonstrou a nulidade na citação devendo a 

execução prosseguir para a devida satisfação do débito. Ademais, 

verifico que todos os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil encontram-se devidamente preenchidos. Além do mais, não 

resta demonstrado que o referido título fora quitado pela Executada. No 

que diz respeito ao pedido de suspensão para que o empregador do 

executado, sendo a empresa AGROPECUÁRIA MADEIRINHA LTDA, CNPJ 

Nº 24.698.573/0001-07, localizada no endereço informado nos autos, se 

abstenha de realizar o depósito mensal na Conta Única do Poder 

Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exequendo (R$ 

5.933,29), tenho que tal pedido não deve prosperar, tendo em vista a 

improcedência desta Exceção de Pré-Executividade. Por fim, no que 

corresponde a manifestação do id 29929371, quanto a ausência de 

depósito judicial a ser realizado pelo empregador, defiro o pedido de 

expedição de nova intimação do empregador para promover o depósito 

dos valores de forma retroativa desde a intimação 17/07/2018 até a 

presente data, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES a presente EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, ainda julgo improcedente os embargos de 

declaração fazendo-o por sentença, com resolução de mérito, 

determinando o prosseguimento da execução, em seus ulteriores termos. 

Determino a expedição de nova intimação do empregador para promover o 

depósito dos valores de forma retroativa desde a intimação 17/07/2018 até 

a presente data, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. JÉSSICA 

DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000973-23.2019.8.11.0055 Autor (a): FÁBIO LOURENÇO DA SILVA Ré 

(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, nulidades a declarar, inexistindo irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Em síntese, o autor narra que a parte ré a incluiu no cadastro de 

inadimplentes, porém ilustra que não possui relação jurídica com a 

Reclamada. Por tal razão, afirma que a inclusão no cadastro de 

inadimplentes se mostra indevida e ocasionou-lhe danos de ordem moral. 

A Reclamada afirma que houve contratação dos serviços, havendo 

inadimplemento, da qual decorreu a inserção dos dados do Reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, classifica os fatos narrados como 

mero aborrecimento impassíveis de ocasionar danos morais. Diante da 

afirmação autoral de que a inscrição é indevida, cabe às rés demonstrar a 

regularidade da dívida constituída e mantida em nome da parte autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

licitude da inscrição e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir razão à parte autora. Diante da ausência de comprovação 

de que existiam pendências financeiras ou até mesmo relação jurídica, não 

há dúvidas de que a parte ré agiu ilicitamente ao inscrever o nome da 

parte autora no cadastro de inadimplentes, desse fato exsurge o dever de 

compensar in casu. Considerando ser a parte ré responsável pela 

negativação, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, necessário é que os 

danos decorrentes desta omissão sejam devidamente reparados. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 

RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No que toca ao dano material pleiteado, 

consistente na devolução dobrada dos valores cobrados indevidamente 

pela parte ré, entendo, com fulcro na posição do Superior Tribunal de 

Justiça, que os requisitos para aplicação do instituto estão preenchidos in 

casu: o engano na cobrança indevida não foi justificado, ao contrário, há 

prova de conhecimento da falha operacional pela empresa ré – portanto, 

há má-fé na cobrança reiterada (requisito subjetivo), bem como houve 

cobrança indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos). 

Assim, procedente é o pedido de indenização por danos materiais, 

devendo a ré restituir os valores pagos indevidamente pela autora, de 

forma dobrada, corrigidos monetariamente desde o desembolso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Declarar a inexistência de débito inscrito no 

cadastro de inadimplentes em nome da autora; b) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de 

danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ). Ainda, opino manter a tutela antecipa alhures no ID. 213662591. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000046-91.2018.8.11.0055. REQUERENTE: SIDNEY DA CONCEICAO 

REQUERIDO: CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SIDNEY DA CONCEIÇÃO 

contra CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora sustenta que na data de 21/12/2015 adquiriu um imóvel 

residencial firmado por Termo de Compromisso de Compra e Venda e 

Execução de Obra por Empreitada Global em parceria como Programa do 

Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, que tinha como previsão de 

entrega das chaves em janeiro de 2017. Alega que em dezembro de 2016 

recebeu as chaves do imóvel e a informação da reclamada de que poderia 

residir no imóvel, inclusive realizar os pedidos de ligação de energia 

elétrica, água e telefone, bem como que poderia realizar a construção de 

muro e qualquer reforma necessária. No entanto foi barrado pelo SAMAE 

sob a alegação de ausência de documentação para a regularização do 

loteamento. Neste sentido, o requerente buscou informações junto a 

requerida, ocasião na qual foi informado que a Prefeitura Municipal não 

havia liberado o HABITE-SE. O requerente alega que está arcando com 

todos os ônus decorrentes do atraso na efetiva entrega do imóvel, tendo 

em vista que já solicitou a ligação da energia elétrica, bem como que 

devido a ausência do Habite-se não consegue comunicar a Caixa 

Econômica Federal para cessar o encargo denominado de juros de 

construção situação na qual ainda realiza o pagamento destes juros, e 

ainda o carnê de IPTU já lhe foi entregue devendo realizar o pagamento do 

mesmo. Por fim, o requerente alega que, através da assistência do 

Ministério Público desta comarca, a requerida assinou o Termo de 

Ajustamento de Conduta com o Município comprometendo-se a realizar as 

obras para a liberação do habite-se, contudo as datas também não foram 

cumpridas, situação na qual o requerente e todos os moradores tiveram 

que devolver à requerida as chaves juntamente com o Contrato de Compra 

e Venda de Terreno o Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, a 

Certidão de Inteiro Teor da Matrícula, Comprovante de pagamento do ITBI – 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e o Manual do Proprietário do 

Residencial Madri. Ocorre que devido a falha na prestação de serviços o 

requerente ficou impossibilitado de residir no imóvel, bem como continuou 

a pagar os juros de construção junto à Caixa Econômica Federal, motivo 

pelo qual requer a condenação da reclamada em indenização por danos 

morais. Em contestação, a requerida alega em síntese que, após a 

informação passada pela Caixa Econômica Federal da execução de 100% 

das obras, solicitou junto a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra a 

Certidão de Habite-se e conforme oficio protocolizado pela Secretaria 

Municipal de coordenação e Planejamento se manifestou condicionando a 

emissão do habite-se à execução de calçadas e rampas de acesso, 

exigência que a requerida alega ter sido prontamente atendida. Sendo 

assim, a requerida acreditando que o habite-se seria imediatamente 

fornecido pela SEPLAN, após a execução das calçadas e rampas 

conforme solicitado pelo município, iniciou a vistoria das unidades 

habitacionais e a liberação das chaves aos proprietários para que estes 

pudessem solicitar junto ao SAMAE a ligação de água e junto a ENERGISA 

à ligação de energia elétrica. A requerida sustenta ainda que o SAMAE 

impôs restrições ao fornecimento da Certidão do Habite-se sob a alegação 

de que existiam problemas de água e esgotamento sanitário no 

empreendimento, mesmo tendo sido fornecido pelo órgão à época da 

aprovação dos projetos as “declarações de disponibilidade de água, 

esgoto e recolhimento de resíduos sólidos”. Alega que mesmo a SAMAE 

concordando com o projeto inicial apresentado pela reclamada, realizou, 

por algumas vezes, a mudança do bombeamento do esgoto exigindo que o 

esgotamento do empreendimento fosse bombeado de E.E.E até o 5º 

(quinto) PV da Avenida Ismael José do Nascimento, sendo por fim 

aprovado e executado o projeto desta forma. No entanto, após a 

finalização do empreendimento e pronto para ser entregue aos 

proprietários, o SAMAE viu que o 5º (quinto) PV da Avenida Ismael José 

do Nascimento não suportaria o fluxo e quis atribuir a requerida a 

responsabilidade pela rede pública de esgoto não suportar as ligações 

efetuadas. Mesmo não sendo responsável pela deficiência de 

funcionamento da rede municipal de esgotamento na Avenida Ismael do 

Nascimento, a Requerida não mediu esforços no tocante a resolver 

definitivamente o problema, e no dia 09/01/2017, em reunião realizada no 

gabinete do Sr. Prefeito Municipal, ficou decidido que a construtora iria 

fazer um projeto para a interligação da E.E.E num PV que fica a 423 metros 

do 5º (quinto) PV que estava sendo encaminhado, na mesma Avenida 

Ismael José do Nascimento onde existe a rede de esgotamento sanitário 

municipal com cano de 200mm, o que dá quase o dobro da vazão 

existente. Não obstante aos percalços, alega que foi observado o prazo 

para entrega do imóvel, sendo que o prazo final para entrega e legalização 

do empreendimento venceu em 18/05/2017, e o requerente mudou para 

residência antes mesmo desta data, e, o prazo para execução das obras 

previsto no contrato assinado pelas partes era de 18 meses a contar da 

assinatura do contrato com a CEF, o que não há que se falar em atraso. 

Alega que mesmo com as unidades habitacionais prontas suspendeu 

imediatamente as vistorias e entrega de chaves que havia dado início, 

tendo em vista as imposições feitas pelo SAMAE, situação pela qual alega 

que o problema não foi de sua responsabilidade, nem tampouco gerado 

pelo sistema do Residencial Madri, e sim pela ineficiência da rede pública 

que recebe esgoto de diversos bairros adjacentes. Por fim, alega que 

após a lavratura e assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta junto 

ao MPE, passou a tratar todo e qualquer assunto relacionado às 

exigências nela exarada em relação ao empreendimento diretamente com 

o MPE, sendo que o Município finalmente expediu a Certidão de Habite-se 

em 24/03/2017 e em 22/04/2017 emitiu o “Termo de Recebimento do 

Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 

Residencial Madri”. Sendo assim, sustenta que não ocorreu atraso na 

entrega das obras, pelo contrário, concluiu as mesmas com antecedência, 

porém não pode efetuar a disponibilização aos futuros moradores por 

conta do problema apresentado na rede publica de esgotamento sanitário, 

problema este que só tomou conhecimento após o empreendimento estar 

concluído, motivo pelo qual reque seja julgado improcedente os pedidos da 

inicial. O atraso na entrega do documento habite-se é fato incontroverso 

nos autos, tendo a reclamada justificado tal fato em problemas do SAMAE 

em efetuar a ligação de água e com a rede municipal de esgotamento 

sanitário. Pois bem. Dá analise detida dos autos, é possível verificar que o 

prazo final para entrega do imóvel, levando em consideração que a 

assinatura do contrato ocorreu em 02/07/2015, seria até 03/01/2017 que 

corresponde a 18 meses após a assinatura do contrato da requerida com 

a CEF. No entanto a efetiva entrega do imóvel ocorreu em 24/03/2017 

quando da expedição da Certidão do Habite-se pela Prefeitura Municipal. 

Todavia, inexiste nos autos provas de que as obras foram realmente 

finalizadas no prazo autorizado pelo contrato e que o atraso na entrega do 

imóvel se deu por culpa exclusiva da administração pública, tendo em vista 

que teria aprovação inicial de todos os projetos, e que não teria fornecido 

o habite-se em tempo hábil e, portanto, não podem ser considerados como 

caso fortuito a excluir a responsabilidade da ré, pois inerentes ao risco do 

negócio. Corroborando com esse entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA 

DA CARTA DE HABITE-SE. INSUBSISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR.. 

PAGAMENTO DE 90% DO VALOR FINANCIADO. TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo estipulação do prazo da entrega da obra, 

este deve ser observado para todas as fases da construção, inclusive 

para entrega de toda a documentação. 2. Constatando-se que o pedido da 

carta de habite-se, juntos aos órgão administrativos, fora realizado após a 

data prevista para entrega da obra, evidenciada resta a impontualidade da 

parte Agravante. 3. Pela teoria do adimplemento substancial é ilegítima a 
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retenção das chaves do imóvel por parte da construtora, sob a alegação 

de resíduo do saldo devedor, quando demonstrada que o promissário 

comprador realizou o pagamento de 90% (noventa por cento) do valor 

contratado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL 

- AI: 08040051620148020000 AL 0804005-16.2014.8.02.0000, Relator: 

Des. James Magalhães de Medeiros, Data de Julgamento: 29/04/2015, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2015).” Dessa forma, não há 

como considerar que o atraso para entrega do imóvel, e todo o percalço 

dispendido pelo requerente inclusive tendo a requerida ajustado um TAC 

para a finalização da entrega, seja razoável. Tenho que o atraso e as 

circunstâncias extrapolaram os limites do mero aborrecimento. Partindo 

dessas premissas, tenho que a condenação por danos morais em 

decorrência do atraso de entrega integral da obra, é a medida que se 

impõe. Nesse contexto, não visualizo existir dúvidas quanto aos elementos 

que caracterizam a responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano 

e o nexo de causalidade, restando assim, inequívoco o dever de indenizar. 

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA 

ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. - O atraso substancial na entrega 

de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização 

plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série 

de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento - O 

arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em 

atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 

proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem 

se descurar do sentido punitivo da condenação. (TJ-MG - AC: 

10145150386368001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 

23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR 

a reclamada a pagar à parte reclamante, a titulo de danos morais, a 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRAYCE GLAUCIA DA SILVA RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000208-52.2019.8.11.0055 Reclamante: GRAYCE GLAUCIA DA SILVA 

RUIZ Reclamada: OI MÓVEL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada por débitos emitidos após o cancelamento do contrato. 

Argumenta que contratou os serviços em agosto/2017 para sua genitora, 

no entanto, quando da instalação em 17/08/2017 o responsável pela 

instalação informou que se tratava de pacote que incluía TV por 

assinatura, o que não tinha interesse, além da informação de que não 

poderia ser instalada internet por não ter porta disponível, sendo 

cancelado no dia seguinte (18/08/2017). No entanto, foram realizadas 

cobranças mesmo após o cancelamento, tendo quitado várias faturas, e, 

ainda assim teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito. A 

Reclamada, em defesa, alega que a Reclamante contratou os serviços e 

que restaram débitos em aberto referente a Oi Móvel e não Oi TV, 

inexistindo cobrança indevida e dever de indenizar. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, conforme disposição elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

restar incontroverso que a Reclamante requereu os serviços, bem como 

apresentou diversos protocolos os quais informa se tratar de reiteração 

de pedido de cancelamento, inclusive perante a ANATEL, protocolos estes 

não impugnados pela Reclamada. No mais, afirma que o serviço Oi Móvel 

se tratava da internet que nunca foi instalada, pelo que não houve outra 

contratação além da informada, não restando também demonstrado pela 

Reclamada que tenha ocorrido contratação diversa ou mesmo faturas que 

demonstrem a utilização do serviço. Deste modo, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), 

sequer trazendo as faturas do período, bem como demonstrados os fatos 

pelos documentos trazidos pela Reclamante, que não restaram 

impugnados pela Reclamada. Logo, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos originados 

meses após o cancelamento do plano contratado, não sendo comprovada 

a responsabilidade desta pelos débitos, conforme disposto no art. 14, §1º, 

I do CDC. Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção 

indevida do nome da autora em cadastro de negativação ausência de 

relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre 

d a  i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 
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01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos. CONDENAR 

a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir da citação. MANTENHO a liminar concedida no ID. 18039767. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-46.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000965-46.2019.8.11.0055 Reclamante: CLAUDIANA SILVA OLIVEIRA 

Reclamada: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, lastreando o pedido com a alegação de que desconhece o 

débito apontado. A Reclamada, em defesa, alega que a cobrança é 

referente à cessão de crédito de contrato anteriormente firmado pela 

autora com a Via Varejo, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos 

dados nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento 

da dívida. A Reclamante não impugnou os documentos apresentados na 

defesa. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

NCPC, e trouxe aos autos documentos probatórios da ocorrência da 

cessão de créditos entre a instituição mencionada e a referida empresa, 

bem como contrato assinado com assinatura idêntica à da Reclamante, o 

que comprova a existência de relação jurídica entre as partes. Insta 

consignar que a Reclamante não apresenta nenhuma prova de que tenha 

efetuado o pagamento de seus débitos, aliado ao fato de que ocultou tais 

informações em sua petição inicial, nem mesmo impugnando os 

documentos apresentados. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada e a comprovação da 

cessão de créditos, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. DÍVIDA E RELAÇÃO CONTRATUAL 

COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da parte autora 

em cadastros de inadimplentes, tendo em vista a alegação de ausência de 

relação contratual entre as partes, julgada improcedente na origem. 

Conforme o disposto no artigo 293 do Código Civil, na cessão de crédito 

não se exige o consentimento do devedor, mas a eficácia contra o mesmo 

somente ocorre após a competente notificação regulada no artigo 290 do 

mesmo diploma legal. Entretanto, consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado, a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do 

crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de 

praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, inclusive 

a inscrição do nome do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito. No 

caso telado, restou devidamente comprovada pela parte requerida, 

através dos documentos juntados nas fls. 60, a existência de cessão de 

crédito, bem como da existência da dívida, decorrente de contrato 

bancário firmado pela parte autora com o cedente, o qual por sua vez, 

cedeu ao ora recorrido a titularidade do crédito. Ao adquirir os créditos da 

instituição financeira, a requerida tem obrigação de exigir a comprovação 

da existência e da regularidade da dívida antes de promover a inclusão do 

nome consumidor nos órgãos de proteção, providência adotada pelo 

demandado. Assim, considerando que a empresa ré logrou êxito em 

demonstrar a regularidade do débito adquirido e levado a registro negativo, 

evidenciada está a legalidade de seu agir, o que enseja a improcedência 

dos pedidos e a manutenção da sentença. APELAÇÃO 

DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70080594575, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 

23-05-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante na petição inicial. REVOGO A LIMINAR 

CONCEDIDA NO ID. 20785074. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, sem litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 
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38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002592-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEMAR FABRICIO DE BOLBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002592-22.2018.811.0055 Reclamante: ROZEMAR FABRICIO DE BOLBA 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A S E N T E N Ç A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar quanto a 

impugnação de documento de órgão de proteção ao crédito, eis que 

sequer coaduna com os fatos da presente demanda, não se referindo à 

inscrição indevida. Indefiro o pedido de julgamento do feito em caso de 

eventual requerimento de desistência pela Reclamante, eis que sequer 

houve qualquer pleito nesse sentido, bem como pelo fato de que a 

desistência do feito não depende da anuência da parte contrária. Passo à 

análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que foram 

cadastradas 2 (duas) linhas em seu nome, uma com DDD 011 e outra com 

DDD 65 as quais não reconhece, tratando-se de contratos fraudados os 

quais foram confeccionados no período em que teve seus documentos 

furtados. Argumenta que mesmo tendo buscado a Reclamada, foi impedida 

de formalizar contrato referente à linha que possui sob o fundamento de 

que haviam débitos em aberto. Em defesa a Reclamada sustenta que 

houve contratação, pelo que inexiste dano moral a ser indenizado. 

Analisado o processo e os documentos acostados, verifica-se que a 

Reclamada não comprovou a licitude do cadastro, nem mesmo apresentou 

os suposto contratos firmados. Desta feita, inexiste qualquer prova nos 

autos de contratação das linhas telefônicas questionadas, sendo 

plenamente cabível a desconstituição dos débitos gerados. Portanto, resta 

evidente que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do 

ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme disposto no 

art. 6º, VIII do CDC. Desta feita, resta demonstrada a necessidade de 

cancelamento definitivo da linha a qual o Reclamante não reconhece. No 

mais, embora a mera cobrança não seja capaz de gerar danos de ordem 

moral, verifica-se que no presente caso houve impedimento de 

contratação de plano para a linha telefônica a qual a Reclamante possui 

com a Reclamada, bem como omissão quanto á resolução administrativa, 

fato este não impugnado, configurando falha na prestação de serviço, 

resultando em total descaso com o consumidor, o qual ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento. Corroborando: Ementa: APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO 

MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. COBRANÇA DE 

VALORES ATRELADOS A SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA QUE A 

PARTE AUTORA AFIRMA NÃO TER SOLICITADO. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. Repetição do indébito. Diante da negativa do consumidor 

relativamente à contratação dos serviços que originam as cobranças, 

cumpria à ré produzir tal prova. Não tendo se desincumbido de tal ônus, 

reputa-se irregular a cobrança efetuada, fazendo jus o autor à declaração 

de inexigibilidade do débito e à repetição dos valores indevidamente 

cobrados e pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. A 

condenação deverá abranger as quantias indevidamente cobradas, em 

faturas a serem apuradas na forma do art. 524, §3º, do CPC/2015, 

respeitada a prescrição trienal incidente na espécie. Dano moral. 

Configurada a lesão extrapatrimonial na hipótese dos autos, em que o 

consumidor declina números de protocolos de reclamação, sobre os quais 

a ré silencia. Descaso, desrespeito e desconsideração que infligiram dano 

moral ao autor. Quantum reparatório. Fixação em patamar capaz de 

reparar o mal sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem 

causar gravame exagerado à fornecedora. Ônus sucumbenciais. 

Readequação, em face do resultado do julgamento. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080364151, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em 28/03/2019) Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DETERMINAR o 

cancelamento definitivo das linhas (11) 5571 3222 e 2035264502, 

cadastradas em nome da Reclamante, bem como os débitos oriundos de 

dito contrato. 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

8010887-94.2016.8.11.0055 Reclamante: LUCÉLIA APARECIDA GALDINO 

DA SILVA Reclamada: OI S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito promovido pela Reclamada, argumentando 

que desconhece o débito apontado. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, a autora alega que seu 

nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

empresa Reclamada por débitos de R$ 71,78 (setenta e um reais e setenta 

e oito centavos), comprovados por meio de extrato do SPC/Serasa 

(evento 01), o qual alega desconhecer. A Reclamada, em contestação, 

alega que houve a contratação de serviços pela Reclamante, dos quais 

decorreu o débito inadimplido e apontado, inexistindo dever de indenizar. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, não fazendo prova da contratação. 

Cumpre ressaltar que a apresentação de tela sistêmica dos seus 

computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar 

de prova única e produzida unilateralmente. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome da autora decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida por esta, deve o débito discutido nos autos 

ser declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. Por 

último, inobstante a existência de outras restrições em nome da 

Reclamante, conforme faz prova o extrato do Serasa apresentado por 

esta, impende ressaltar que estas se deram em data posterior à discutida 

nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as restrições posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO 

POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO 

AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao 

crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. 

Para que não seja devida indenização por danos morais, a exigência da 

Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante 

a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência do autor. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917)”. Outrossim, não demonstrada a legalidade do débito 

não merece acolhimento o pedido contraposto. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1 – 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos; 2 – 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a autora pelos danos morais no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso. 3 - IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Oficie-se ao 

órgão de proteção ao crédito para exclusão do nome da reclamante do 

cadastro restritivo, pelo débito discutido nos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001261-05.2018.8.11.0055 Autor (a): IDOARDO DO CARMO PEREIRA Ré 

(u): ITAU UNIBANCO S/A Ré (u): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A Ré 

(u): BANCO BMG S/A SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia técnica para solução do litígio. Ora, 

no caso, o autor sustenta que não celebrou contrato que constitui o débito 

cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a ré 

apresentou um contrato com assinatura que alega pertencer a parte 

autora. Posteriormente, o autor afirma em sede de impugnação que jamais 
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firmou contrato, tratando-se de fraude, uma vez que não reconhece a 

assinatura aposta no documento juntado pela ré. Assim, considerando ser 

este o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por ser imprescindível 

produção de prova pericial para sua adequada resolução, necessário é a 

extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, por ser demanda 

de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos Juizados Especiais, 

na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: Sublinho 

que sem apoio técnico pericial é impossível definir se há fraude no 

presente caso. Assim, pairando dúvidas a respeito da veracidade de 

documento necessária é a perícia grafotécnica a ser realizada sobre 

esse. É exatamente neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: AÇÃO DE COBRANÇA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO – FALSIDADE DE ASSINATURA – 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – ART. 145 C/C 

ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe 

ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme 

dispõe o art. 145, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de 

conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir 

a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. 

(Ap 138334/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015) 

(grifo inexistente no original). RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

BUSCANDO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO - INCIDENTE 

DE FALSIDADE EM AUTOS APARTADOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - CAUSA COMPLEXA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Havendo discussão 

acerca da autenticidade de assinatura, em documento imprescindível para 

a análise do mérito, mister a realização de perícia grafotécnica, 

procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme se 

extrai da interpretação teleológica do caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95, 

impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito (inc. II do art. 

51 da Lei dos Juizados Especiais). 2 - Recurso conhecido e não provido. 

(RI 109/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013) 

(grifo nosso). Partindo dessas premissas, bem como se apresentando 

necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino JULGAR 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001456-87.2018.8.11.0055 Reclamante: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

Reclamante: FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA Reclamado: GOL 

LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo, para que passe a constar: 

GOL LINHAS AÉREAS S/A. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Segunda Reclamada : FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA, tendo em 

vista que o Relatório de Irregularidade de Bagagem foi preenchido somente 

pelo Primeiro Reclamante, devendo a secretaria proceder às anotações de 

estilo. Passo a decidir o mérito da presente demanda. O Reclamante 

pleiteia indenização por danos materiais e morais, alegando que adquiriu 

passagens aéreas da Reclamada para o trecho Cuiabá-MT – Recife-PE – 

Cuiabá-MT, e constatou quando do retorno que sua bagagem estava 

avariada, motivo pelo qual registrou RIB (Relatório de Irregularidades de 

Bagagem), porém nada foi solucionado. A empresa Reclamada, em sua 

defesa, alega que não há provas dos danos alegados e argumenta que a 

situação descrita no processo não passa de mero aborrecimento. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, II do NCPC), pois o Reclamante anexa Relatório de Irregularidades de 

Bagagens, o qual não foi impugnado, nem mesmo demonstrando que 

houve resposta administrativa ou que os danos não ocorreram enquanto 

esta estava sob a responsabilidade da empresa aérea. Não resta dúvida 

do defeito na prestação de serviços por parte da Reclamada, uma vez que 

não pode ser de responsabilidade dos passageiros o transporte de suas 

bagagens de uma aeronave à sala de desembarque, pois é sabido que os 

passageiros não manobram os veículos de transporte de bagagens nos 

aeroportos. A responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito 

estado é obrigação da Reclamada, sendo inadmissível o fato ocorrido com 

o Reclamante, constituindo verdadeiro defeito na prestação do serviço, 

nos termos do art. 14, par. 1º, I do CDC. É fato que a Reclamante suportou 

transtornos decorrentes do ocorrido, o que não pode ser equiparado a 

mero contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a inconvenientes 

rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo pelo qual é 

plenamente justificada a reparação almejada. Portanto, uma vez 

configurado o dano, de rigor se impõe o reconhecimento de que seja 

devida ao Reclamante a desejada indenização, de sorte a amenizar o 

sofrimento experimentado, em razão da injusta ofensa. Corroborando: 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVAS DE EMBARQUE. 

ADIANTAMENTO DE HORÁRIO DE VOO. BAGAGEM DANIFICADA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. A teor do que 

preceitua o Código de Defesa do Consumidor em seu parágrafo 3º do 

artigo 14, a responsabilidade de empresa é objetiva, e, não tendo se 

desincumbido a contento de provar qualquer das hipóteses previstas 

como excludentes de responsabilidade, deve esta responder perante o 

consumidor. Hipótese em que o autor foi barrado por três vezes no 

embarque de voos distintos, sendo uma porque... (TJ-RS - Recurso Cível: 
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71002635621 RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Data de Julgamento: 

30/06/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/07/2011) Quanto aos danos materiais, o Reclamante 

apresentou orçamento de mala similar, merecendo acolhimento. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

DEVOLUÇÃO COM AVARIAS. DESAPARECIMENTO DE UM PAR DE 

ÓCULOS DE GRAU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA 

AÉREA. RESSARCIMENTO DEVIDO, TANTO DO DANO MATERIAL COMO 

DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS REDUZIDO. Restou certo que os autores, quando em viagem para 

a Itália, tiveram suas malas extraviadas, as quais foram entregues 

posteriormente avariadas e com objetos desaparecidos. Diferentemente 

do alegado pela recorrente, há verossimilhança das alegações dos 

recorridos quanto ao desaparecimento do par de óculos. Afinal, foi 

enviado email pelo autor (fl. 59) noticiando a perda da mala e o 

desaparecimento dos óculos de grau, além haver registro de ocorrência 

junto ao aeroporto de Veneza, fl. 61. Ainda, houve resposta da própria 

companhia aérea, conforme se verifica à fl. 62. Logo, de se presumir que, 

de fato, houve o desaparecimento noticiado, nada apontando no sentido 

de que a alegação dos autores não seja idônea. Ademais, sabe-se que 

tanto o extravio de bagagens como o desaparecimento de objetos 

deixaram de ser casos raros. Inegável a responsabilidade objetiva da 

companhia aérea pela falha no serviço, de acordo com sedimentada 

jurisprudência. O valor dano material encontra suporte no orçamento de fl. 

64. Já o dano extrapatrimonial decorre da situação do prejuízo para a 

viagem, sobretudo porque os óculos furtados não eram meramente para 

fins estéticos. (...). RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71004739421, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/01/2014, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2014). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos, e o faço para condenar a Reclamada a pagar 

ao Reclamante: 1 – a título de danos materiais, o valor de R$ 399,00 

(trezentos e noventa e nove reais), conforme documentos acostados na 

inicial, devendo tal valor ser corrigido pelo INPC desde a propositura da 

ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81), mais juros de 1% ao mês desde a 

citação válida; 2 – a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% ao mês a contar da citação. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO AMARAMBI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002384-38.2018.8.11.0055 Reclamante: ROMULO AMARAMBI DE 

OLIVEIRA Reclamada: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, a qual se confunde com o mérito, sendo julgada em 

momento oportuno. Passo à análise do mérito. Alega o Reclamante que 

recebeu uma oferta da Reclamada para instalação de receptor sky 

pré-pago, com recarga em dobro e instalação grátis, pelo que efetuou p 

pagamento do pacote na lotérica. Argumenta que ao requerer a instalação 

foi informado que deveria pagar uma taxa de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) o que não concordou, buscando contato com a central de 

atendimento, a qual renovou a oferta de gratuidade da instalação, a qual 

não ocorreu. A Reclamada, em defesa, afirma que o Reclamante estava 

ciente de que o pagamento efetivado inicialmente não abrangia a taxa de 

instalação, o que está previsto no contrato constante do site. A princípio, 

verifica-se que é incontroversa a existência relação jurídica, restando 

como controverso a existência ou não de oferta de instalação gratuita. 

Denota-se que a contratação se deu via call center e que não foi 

encaminhado qualquer contrato ao Reclamante. Desta feita, verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, (art. 373, II do NCPC), pelo que não anexou documento apto ou 

até mesmo áudio da contratação apto a corroborar com as alegações de 

que não houve oferta e que o Reclamante estava ciente da cobrança, pelo 

que aceito como verdadeiros os fatos descritos na inicial. Assim, merece 

acolhimento o pleito de restituição do valor indevidamente cobrado, a ser 

restituído em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 

Embora se trate de descumprimento contratual, entendo que no caso 

concreto, configurado, de forma excepcional, o dano moral. Isto porque se 

trata de uma relação de consumo e, neste sentido, o CDC[1] veda a 

veiculação de propaganda enganosa, o que se verificou no caso dos 

autos, pelo que não houve cumprimento das cláusulas promocionais 

ofertadas. Diante disso, além do fato da propaganda enganosa, o que se 

revela como um descaso para com o consumidor, a situação vivenciada 

pelo autor, certamente trouxe sentimentos de angústia, superam os meros 

dissabores decorrentes do descumprimento e posterior omissão quanto à 

resolução. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. SITE DE VENDAS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. 

REVELIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. A ré Hotel 

Urbano Viagens e Turismo é parte legítima passiva a figurar na presente 

demanda, uma vez que ao propagandear e vender o pacote de viagem a 

ser operado pela segunda ré, faz parte da cadeia de consumidores, 

sendo solidariamente responsável por eventuais danos decorrentes de 

vícios ou falhas na prestação de serviços. Inteligência do art. 18, do CDC. 

Fatos que ensejaram os danos materiais presumidamente verdadeiros em 

razão da revelia da ré, bem como devidamente comprovados pelos 

autores. Embora se trate de descumprimento contratual, excepcionalmente 

configurados os danos morais em razão da propaganda enganosa e falha 

na prestação dos serviços. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 
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para cada um dos autores, corrigido monetariamente pelo IGPM a contar 

do presente acórdão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a 

contar da citação. Ônus sucumbenciais redimensionados diante da 

sucumbência exclusiva da ré. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DOS 

AUTORES PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075740357, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 19/04/2018). Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS e o faço para: CONDENAR o Reclamado a ressarcir o 

Reclamante pelos danos materiais sofridos, no montante de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), já calculado em dobro, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% 

a.m. do desembolso. CONDENAR a Reclamada a ressarcir o Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido 

de juros de 1% a.m. da citação. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo 

Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002017-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RHAISSA VILLAS BOAS GUERRA CABIANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PAOLA LEITE LOPES OAB - MT24265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNÁ ALBERTI (REQUERIDO)

ZOOM PRODUÇÕES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002017-14.2018.8.11.0055 Reclamante: RHAISSA VILLAS BOAS 

GUERRA CABIANCA Reclamada: ZOOM PROMOÇÕES SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Indefiro o pedido da Reclamada 

atinente ao deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade ocorre quando da 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Acolho o pedido de retificação do valor da 

causa, eis que deve refletir a soma do pedido principal, o qual perfaz o 

montante de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 

Encaminhe-se à secretaria para anotações de estilo. Passo ao exame do 

mérito. A Reclamante alega na petição inicial que contratou verbalmente 

com a Reclamada cobertura de registros fotográficos para seu 

casamento, pagando o total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à 

vista, no entanto, houve diversas tentativas frustradas de encontros 

agendados com a Reclamada para tratativas do evento, não tendo a 

Reclamada comparecido em qualquer delas, o que motivou o cancelamento 

do contrato. Afirma que a Reclamada se propôs a restituir o valor em 3 

(três) parcelas, pelo que não poderia restituir à vista, ficando acordado 

datas para a devolução, as quais não foram cumpridas, tendo ocorrido 

restituição parcial de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), ficando 

pendente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Em contato com a 

Reclamada não houve resolução administrativa ao argumento que o valor 

pendente seria descontado a título de rescisão contratual, argumentando 

que não concorda, pelo que não deu causa, pugnando pela restituição do 

valor pendente, aplicação de multa por rescisão contratual e indenização 

por danos morais. A Reclamada, em defesa, argumenta que a Reclamante 

quem deu causa à rescisão, pelo que foi informada que não haveria 

necessidade de agendamento tão antecipado e não concordou, motivo 

pelo qual é devida a multa, bem como pugna pela condenação da 

Reclamante em danos morais a título de pedido contraposto pelo que a 

Reclamante teria desferido insultos no escritório do cerimonialista Eduardo 

Brescoviski. Em análise aos documentos constantes nos autos é possível 

verificar que houve contrato verbal entre as partes, pelo que o contrato 

escrito não foi assinado, para cobertura de cerimônia de casamento, bem 

como que houve diversas tentativas da Reclamante de agendamento com 

a Reclamada, todas frustradas. Além disso, houve também acordo para 

restituição de valores, tendo a Reclamada concordado em restituir 

integralmente, no entanto, posteriormente informou que reteria o valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a título de rescisão contratual, o que gerou a 

propositura da presente demanda. Denota-se que as partes imputam uma 

a outra a culpa pela rescisão contratual, no entanto, embora se verifique a 

Reclamada possui razão quanto ao fato de que ainda haveria um longo 

prazo até a data da realização do evento, é incontroverso que foram 

agendados encontros o qual esta não compareceu e em algumas das 

vezes nem mesmo justificou. No mais, também não restou demonstrado 

nos autos que tenha informado à Reclamante que a reunião seria somente 

realizada em data mais próxima ao evento, não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe competia (art. 373, II do NCPC), o que teria evitado todos 

os transtornos apontados na presente demanda, motivo pelo qual aceito 

como verdadeiros os fatos descritos na inicial. Por fim, havia acordado 

com a Reclamante a restituição integral e não houve cumprimento, sendo 

descabida a multa quando esta deu causa à rescisão. Além disso, há o 

fato de que o contrato não foi assinado por quaisquer das partes, não 

restando demonstrado que a Reclamante estava ciente das cláusulas, 

motivo pelo qual indefiro o pleito de ambas de imposição de multa. Desta 

feita, merece cabimento somente o pleito de restituição do valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) retido indevidamente pela Reclamada. Denota-se 

que foram anexas diversas mensagens demonstrando todas as tentativas 

da Reclamante de resolução administrativa, as quais não foram 

solucionadas, demonstrando total descaso da Reclamada, eis que 

frustradas as expectativas da contratante mediante o descumprimento 

contratual, além da perda de tempo útil e necessidade de contratar terceiro 

para cobertura do evento, o que ultrapassa a barreira do mero dissabor. 

Corroborando: Ementa: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE 

FESTA DE CASAMENTO. EMPRESA QUE APÓS RECEBER O VALOR DA 

ENTRADA, EQUIVALENTE A METADE DO VALOR TOTAL, NÃO MAIS 

ACEITOU OU FEZ CONTATOS COM O AUTOR. NECESSIDADE DE 

CONTRATAÇÃO DE OUTRO LOCAL. CULPA DA RÉ EVIDENCIADA. 

DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO INTEGRALMENTE. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 

70080270663, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-05-2019). Por 

fim, não merece procedência o pleito de condenação em pedido 
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contraposto, não demonstrada situação apta a corroborar com as 

alegações da Reclamada. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a 

Reclamadas a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos, no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do 

desembolso. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto e o pedido de aplicação de multa por descumprimento 

contratual. Sem custas ou honorários, nesta fase, em observância aos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE RODRIGUES MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002220-39.2019.8.11.0055. REQUERENTE: M J - COMERCIO DE 

FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS LTDA - ME 

REPRESENTANTE: MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES REQUERIDO: 

JUCILENE RODRIGUES MOREIRA DA SILVA VISTOS etc. 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após regular 

tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. 

29852058 - Documento de comprovação (acordo jucilene assinado 

propria)). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado 

acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam 

seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

_______________________ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000658-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR BARIVIERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000658-92.2019.8.11.0055. REQUERENTE: DONATO KLAFKE - EPP 

REQUERIDO: CLAIR BARIVIERA VISTOS etc. 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. 29846089 - 

Documento de comprovação (ACORDO)). Sendo o direito transigível, de 

natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

__________________________ Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE JESUS SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000355-78.2019.8.11.0055 Reclamante: LUZIA DE JESUS SANTOS DE 

PAULA Reclamada: AYMORE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 
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Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, lastreando o pedido com a alegação de que desconhece o 

débito apontado. A Reclamada, em defesa, alega que a cobrança é 

referente ao Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo firmado, 

tendo ocorrido o pagamento do débito gerando a inserção em órgãos de 

proteção ao crédito, e exclusão dois dias após o pagamento, pugnando 

pela improcedência da presente demanda. A Reclamante não impugnou os 

documentos apresentados na defesa. No caso em tela, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e trouxe aos autos 

documentos probatórios, bem como contrato assinado com assinatura 

idêntica à da Reclamante, o que comprova a existência de relação jurídica 

entre as partes. Insta consignar que a Reclamante não apresenta 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de seus débitos sem 

atraso, aliado ao fato de que ocultou tais informações em sua petição 

inicial, nem mesmo impugnando os documentos apresentados. A 

reclamada, por outro lado, demonstra que a inscrição foi devida, tendo em 

vista o atraso no pagamento da parcela que ensejou a inscrição, a qual foi 

baixada apenas dois dias após a quitação. Assim, a reclamada cumpriu o 

disposto no art. 43, § 3º, do CDC, e teor da Súmula 548 do STJ, tendo em 

vista que promoveu a exclusão em prazo inferior a 5 dias úteis, que é o 

prazo máximo previsto na lei. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada e a comprovação da 

cessão de créditos, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. DÍVIDA E RELAÇÃO CONTRATUAL 

COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da parte autora 

em cadastros de inadimplentes, tendo em vista a alegação de ausência de 

relação contratual entre as partes, julgada improcedente na origem. 

Conforme o disposto no artigo 293 do Código Civil, na cessão de crédito 

não se exige o consentimento do devedor, mas a eficácia contra o mesmo 

somente ocorre após a competente notificação regulada no artigo 290 do 

mesmo diploma legal. Entretanto, consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado, a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do 

crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de 

praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, inclusive 

a inscrição do nome do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito. No 

caso telado, restou devidamente comprovada pela parte requerida, 

através dos documentos juntados nas fls. 60, a existência de cessão de 

crédito, bem como da existência da dívida, decorrente de contrato 

bancário firmado pela parte autora com o cedente, o qual por sua vez, 

cedeu ao ora recorrido a titularidade do crédito. Ao adquirir os créditos da 

instituição financeira, a requerida tem obrigação de exigir a comprovação 

da existência e da regularidade da dívida antes de promover a inclusão do 

nome consumidor nos órgãos de proteção, providência adotada pelo 

demandado. Assim, considerando que a empresa ré logrou êxito em 

demonstrar a regularidade do débito adquirido e levado a registro negativo, 

evidenciada está a legalidade de seu agir, o que enseja a improcedência 

dos pedidos e a manutenção da sentença. APELAÇÃO 

DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70080594575, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 

23-05-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante na petição inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, sem 

litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000505-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000505-93.2018.8.11.0055 Reclamante: DIEGO ALVES FURQUIM 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A Reclamada: MOTOROLA MOBILITY 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares, passo à 

análise do mérito. Alega o Reclamante na petição inicial que adquiriu um 

celular Moto XT 1580 64GB em 26/03/2016, o qual apresentou vício no 

início do ano de 2017, tendo buscado as Reclamadas em 16/03/2017, 

sendo sugerido que fizesse a compra de um novo aparelho e somente 

após a chegada encaminhasse o aparelho danificado, pelo que o prazo de 

garantia seria de 4 (quatro) anos, havendo tempo hábil. Argumenta que na 

data de 24/03/2017 voltou à empresa para encaminhar o aparelho, no 

entanto, foi informado que já havia expirado o prazo de garantia do 

aparelho, o que levou à propositura da presente demanda, pugnando pela 

restituição do valor pago pelo aparelho e indenização por danos morais. 

Afirma que buscou resolução administrativa junto ao PROCON, porém 

nada foi resolvido. A Primeira Reclamada, em defesa, afirma que o prazo 

de troca previsto é de 7 (sete) dias e que não foi solicitado o conserto 

dentro desse período após a verificação do problema, inexistindo dever de 
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indenizar. A Segunda Reclamada, em defesa, afirma que não localizou 

ordem de serviço aberta dentro do período da garantia, somente tendo 

ciência dos fatos quando da reclamação via PROCON, momento em que a 

garantia já havia expirado, inexistindo dever de indenizar. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Primeira 

Reclamada não nega que o Reclamante buscou atendimento e não foi 

atendido dentro do período da garantia, nem mesmo que tenha repassado 

informações quanto ao período da garantia. A Segunda Reclamada, 

embora afirme não constar ordem de serviço aberta, em resposta ao 

PROCON afirma que havia duas solicitações abertas. Não houve 

impugnação dos protocolos constantes da inicial. Desta feita, resta 

incontroverso que o Reclamante buscou as Reclamadas dentro do período 

em que o aparelho estava na garantia, sendo negado o atendimento, até 

mesmo quando buscava solucionar o problema administrativamente, nem 

mesmo diante do PROCON. Desta feita, verifico que houve falha na 

prestação do serviço pela Reclamada na medida em que não atendeu a 

Reclamante quando das solicitações administrativas, induzindo-o a erro, 

levando à perda do período de garantia, situação esta que demonstra o 

descaso e desrespeito das Reclamadas no atendimento aos seus 

consumidores, fato que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, 

devendo reparar os danos a ela causados. Corroborando: “CONSUMIDOR. 

APARELHO ELETRÔNICO (IPAD) ADQUIRIDO NO EXTERIOR. VÍCIO DO 

PRODUTO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. NEGATIVA 

DE CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO 

COMERCIALIZADO INTERNACIONALMENTE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA 

COM A MARCA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL REJEITADA. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1º, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO 

DO PRODUTO QUE SE IMPÕE. A preliminar de incompetência do Juizado 

Especial Cível não merece acolhida, diante da inexistência de qualquer 

complexidade na presente ação passível de afastar a competência dos 

Juizados Especiais. A par do conjunto probatório, tem-se como verossímil 

a versão trazida pela autora de que o Ipad adquirido no exterior se 

mostrou impróprio para o uso, tanto que não foi negado pela ré em 

contestação. A argumentação da ré, no sentido de que os vícios 

existentes no iPad do autor estão relacionados com a incompatibilidade da 

frequência utilizada no Brasil, não afastam a responsabilidade do 

fabricante, uma vez que, caso existente incompatibilidade ou limitação no 

modelo adquirido no exterior, é do fornecedor o dever de informar 

eventuais restrições, a fim de evitar casos como o presente. É dever da ré 

promover ações preventivas de venda de seus produtos a países em que 

sua funcionalidade fique comprometida, sobretudo pelo fato de se tratar 

de empresa que atua mundialmente. Deve ser sopesado, ainda, o fato da 

relação de confiança que os consumidores tem com a marca que atua em 

diversos países.... Diante da inversão do ônus da prova, cabia à 

demandada ter acostado aos autos prova para afastar a sua 

responsabilidade, o que não ocorreu. Desta forma, inexistindo prova a 

afastar a responsabilidade da ré e restando evidente o vício no iPad do 

autor, o qual não foi sanado no prazo previsto no artigo 18, § 1º, do CDC 

(trinta dias), impositiva se mostra a substituição do aparelho, nos termos 

do artigo 18, § 1º, inciso I, do CDC, conforme disposto na sentença. Falta 

de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da indenização 

por danos morais, diante da ausência de condenação neste sentido. 

Precedentes das Turmas Recursais Cíveis nºs 71005435441 e 

71005312517. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005724224, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 01/03/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005724224 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

01/03/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 09/03/2016)”. No que tange ao pleito de danos materiais, 

tenho que o pedido merece provimento, devendo ser restituído ao 

Reclamante o valor pago pelo produto. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço 

para: CONDENAR as Reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a restituírem o 

Reclamante à quantia de R$ 1.678,51 (um mil, seiscentos e setenta e oito 

reais e cinquenta e um centavos), valor este que deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

data em que o Reclamante buscou conserto (16/03/2017); CONDENAR as 

Reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a indenizarem o Reclamante pelos danos 

morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT8530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ MAGNANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000680-88.2016.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MAURO LUIZ MAGNANI Vistos, etc. I. De proêmio, indefiro o 

pedido de inserção de restrição via Sistema Renajud (id. n. 6667523), uma 

vez que o bem se apresenta como sendo uma Colheideira NH TC 59, não 

sendo disponibilizada no referido sistema. II. Ademais, intime-se a parte 

Autora para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito. III. Transcorrido o prazo, sem 

manifestação, intime-se, pessoalmente, a parte Requerente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, 

este Juízo reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às 

providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005689-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM DA SILVA FERREIRA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

JULYHELLEN GODOFREDO BRAGA OAB - DF41703 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO EM 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1005217-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

BOULHOSA & CIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005217-25.2019.8.11.0045 EMBARGANTE: BOULHOSA & CIA LTDA, 

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, PAULA MECCA FABRIN 

BOULHOSA EMBARGADO: FORMAX AGROCIENCIA LTDA Vistos, etc. I. 

De proêmio, anoto que os presentes embargos já se encontram 

associados à Ação de Execução n. 1005217-25.2019.8.11.0045. II. Defiro 

o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança 

da situação fático-econômica descrita na inicial. III. Postergo a análise 

acerca da atribuição de efeito suspensivo para após a manifestação da 

parte Embargada, considerando a necessidade de sua oitiva acerca do 

bem ofertado em garantia, nos ditames do art. 10 do Código de Processo 

Civil. IV. Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a 

parte Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação, bem como manifeste-se acerca do bem dado em 

garantia. V. Por medida de economia processual, a norma não exige a 

citação da parte Embargada (Exequente), mas apenas sua ouvida em 15 

(quinze) dias, a qual pode realizar-se na pessoa do Advogado constituído 

nos autos da Ação de Execução n. 1005217-25.2019.8.11.0045, via DJE. 

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às providências. Com 

urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005187-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE FROZA DELGADO LUIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005187-87.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: LEONARDO ALMODIN PEREIRA, 

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: VIVIANE FROZA 

DELGADO LUIZ Vistos, etc. I. De proêmio, verifico que não consta(m) 

informação(ões) acerca do(s) Patrono(s) da parte Executada, de modo 

que intime-se a parte Exequente para juntar aos autos a(s) 

procuração(ões) outorgada(s) a(os) Advogado(s) da parte Executada (as 

mais recentes juntados na ação principal), no prazo de 15 (quinze) dias. II. 

Após, intime-se a parte Executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena 

de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito. III. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, a multa incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). IV. Não 

efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, com 

o acréscimo correspondente (multa), intimando-se a parte Executada de 

imediato do teor do respectivo auto. V. Transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á, independentemente de nova intimação, 

o prazo de 15 dias para que a parte Executada apresente sua impugnação 

(art. 525, CPC), podendo a parte Exequente requerer à serventia, desde 

logo, a expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 

517 do CPC. VI. Intimem-se. VII. Cumpra-se, expedido o necessário. VIII. 

Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005259-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO MIGUEL GIRARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005259-74.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: LAURINDO MIGUEL GIRARDI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I. De proêmio, com 

fundamento no art. 510 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

intimação das partes para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem 

pareceres, cálculos ou documentos elucidativos, bem como elaborarem 

quesitos para o caso de possível perícia. II. Após, voltem-me conclusos os 

autos para análise de possível homologação de um dos cálculos ou 

designação de perícia. III. Intime-se a parte Executada consoante 

postulado no item “3” do pleito n. 25329975-Pág. 3. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004611-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004611-31.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA 

Vistos, etc. I. Defiro pleito constante no id. n. 22534831, arquiva-se os 

autos procedendo com as baixas e anotações de estilo. II. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002390-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILISSANDRA APARECIDA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002530-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA MAYARA LOPES XIMENES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I.Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. II.Após, venham os autos 
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conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). III.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003537-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILUIR ANTONIO BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001383-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA REGINA WOHLEMBERG (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001383-77.2020.8.11.0045 IMPETRANTE: POTTENCIAL COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME IMPETRADO: JESSICA 

REGINA WOHLEMBERG Vistos, etc. I. Trata-se Mandado de Segurança 

impetrado por Pottencial Comércio de Automóveis e Equipamentos EIRELI - 

ME em desfavor de Jessica Regina Wohlemberg, pretensa Autoridade 

Coatora. Alega a Impetrante que possuindo capacidade técnica e de 

posse das devidas certidões se habilitou para participação de Edital de 

Licitação, qual seja o Pregão Presencial n. 016/2020 – Registro de Preços 

n. 011/2020, tendo como objeto a aquisição de equipamentos, implementos 

e usina de micro pavimentação asfáltica. Relata que o edital apresenta 

como documento a ser apresentado o certificado SIL2, consoante item 

“7.9.1”, o qual não é exigido pelas normas regulamentadoras brasileiras 

dos fabricantes nacionais. Argumenta que não concordando com os 

termos do edital, apresentou impugnação questionamento referido ponto, 

ocasião em que não tendo suspenso o edital, este fora prorrogado por 

duas oportunidades. Sustenta que a abertura do edital será realizada dia 

16.03.2020, sendo motivado pela necessidade de prorrogação para 

melhor análise dos pedidos de impugnação e esclarecimentos recebidos. 

Desta forma, postulou liminarmente pela suspensão da licitação na 

modalidade Pregão Presencial n. 016/2020 – Registro de Preços n. 

011/2020 até o julgamento de mérito das impugnações e prestação dos 

devidos esclarecimentos. Com a inicial (id. n. 30221605), juntou 

documentos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. De proêmio, deixo de 

analisar a concessão da gratuidade judiciária em favor da Impetrante, uma 

vez que o remédio constitucional do Mandado de Segurança é isento de 

despesas processuais, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. III. A concessão de medida liminar em mandado de 

segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, uma vez que 

alberga o direito líquido e certo, é dizer, aquele que deflui da 

documentação acostada aos autos, dispensando qualquer dilação 

probatória. Para a concessão da liminar devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamento em 

que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência 

de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil reparação, 

seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator 

até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito. No caso “sub judice”, a 

Impetrante alega violação do procedimento licitatório, uma vez que a 

prorrogação do certame dificulta a participação dos envolvidos, mormente 

por postergar a análise somente para o momento do pregão. Nesse 

diapasão, cabe salientar a motivação da Autoridade Coatora ao dispor 

sobre o “2° Aviso de Prorrogação de Abertura de Edital de Pregão 

Presencial n° 016/2020 e Registro de Preços n° 011/2020”: “Motiva-se a 

necessidade de prorrogação para melhor análise dos pedidos de 

impugnação e esclarecimentos recebidos.” Denota-se, assim, que a 

Administração Pública postergou a análise das impugnações e a 

necessidade de prestar esclarecimentos para o momento de abertura do 

certame, prejudicando, sobremaneira, a ampla defesa, a segurança 

jurídica e a regularidade do procedimento licitatório. A todos os envolvidos 

no edital deve ser assegurado a garantia de observância do princípio 

constitucional da isonomia, sendo que a licitação será processada e 

julgada na forma dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade e probidade administrativa, conforme redação do 

art. 3°, “caput”, da Lei de Licitação, com redação “in verbis”: “Art. 3o A 

licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (Sem grifos no 

original). Ademais, a própria Lei n. 8.666/1993, estabelece que a 

Administração Pública não pode descumprir as regras e condições do 

edital, sendo que a impugnação deverá ser respondida pela Administração 

Pública no prazo de 3 (três) dias úteis, nos termos do art. 41, § 1°, da 

citada Lei: “Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. § 1o Qualquer 

cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.” (Sem 

grifos no original). Sobre o tema, eis a disposição do Edital de Licitação – 

Pregão Presencial n. 016/2020 – Registro de Preços n. 011/2020: “20.16 

Qualquer pessoa poderá questionar ou impugnar este Edital de Pregão, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que 

entende viciarem o mesmo, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o Município, 

através do(a) Pregoeiro(a) Oficial, julgar e responder sobre a petição no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.” (Sem grifos no original). Por assim 

sendo, a Autoridade Coatora ao prorrogar por duas ocasiões a abertura 

do edital, sem proceder com a análise das impugnações e/ou prestar os 

esclarecimentos devidos macula o procedimento licitatório, descumprindo 

preceitos constitucionais, a legislação específica e as próprias regras do 

edital. Nesse cenário, sem prejuízo de esclarecimentos outros, a melhor 

técnica demostra que a suspensão do edital até o julgamento das 

impugnações e prestação dos esclarecimentos garante a isonomia e 

regularidade na condução destes. Releva notar ainda, que a 

Administração Pública deve sempre primar pelo atendimento dos princípios 

e normas que regem o procedimento licitatório, sendo que o regime jurídico 

administrativo decorre justamente do conjunto de princípios que disciplinam 

e organizam o funcionamento da Administração Pública. O caso em 

questão, evidencia a relevância dos motivos que fundamento o “writ”, em 

decorrência de ofensa às regras do procedimento licitatório, bem como 

evidencia a possibilidade de ocorrência de lesão irreversível ou de difícil 

reparação, a qual exsurge da possibilidade privação de participação 

regular da Impetrante na sobredita licitação. IV. Diante do exposto, DEFIRO 

A LIMINAR postulada, forte no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR a SUSPENSÃO da Abertura do Edital de 

Pregão Presencial n. 016/2020 e Registro de Preços n. 011/2020, até o 

julgamento das impugnações e apresentação dos esclarecimentos, o qual 

deve realizar-se em observância as disposições da Constituição Federal, 

Lei de Licitações e pelas normas esculpidas no próprio Edital. V. 

Notifique-se a Autoridade Impetrada a fim de que preste as informações 

que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, I). VI. Em seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o 

parecer do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, 

art. 12). VII. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. VIII. 

Intime-se. IX. Cumpra-se, expedindo o necessário. X. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002031-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUANY PRISCILA ZUANAZZI OAB - MT17217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002031-96.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JACIRA DA SILVA 

REQUERIDO: HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP Vistos, etc. 

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial proposta por 

Jacira da Silva e Habitabem - Rio Verde Imóveis EPP. Com o regular trâmite 

da demanda, no id. n. 1864897, as partes apresentaram acordo com 

escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos. Vieram-me os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Do 

compulso dos autos, infere-se que as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Desta 

forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Isto posto, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso. A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo 

com resolução de mérito. Sem custas, uma vez que defiro às partes o 

benefício da gratuidade judiciária, nos ditames do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000683-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHAISKA DOGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000683-09.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: NATHAISKA DOGE Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT em desfavor de 

Nathaiska Doge. Com o regular trâmite do feito, as partes informaram a 

realização de acordo no id. n. 28482827, com o objetivo de por fim à 

execução em epígrafe. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Do compulso dos autos, infere-se que as 

partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a 

presente demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o termo de acordo 

apresentado pelas partes e que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação dos arts. 487, III, “b”, 924, III, e 925, todos do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito. Custas processuais e honorários advocatícios 

conforme acordado. Revogo a restrição de circulação junto ao bem 

indicado através do sistema RENAJUD. Proceda-se com a baixa de 

eventual restrição nos dados do veículo deferido em decisão de id. n. 

15465682. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004287-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

7KAR VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADAILTON CORREA MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004287-12.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: 7KAR VEICULOS LTDA - ME, ADAILTON CORREA MUNIZ 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco Bradesco 

S.A. em desfavor de 7Kar Veículos Ltda - ME e Adailton Correa Muniz. 

Com o regular trâmite do feito, as partes informaram a realização de 

acordo no id. n. 24428241, com o objetivo de por fim à execução em 

epígrafe. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Pois bem. Do compulso dos autos, infere-se que as partes 

entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a resolução completa 

do objeto jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a presente 

demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o termo de acordo 

apresentado pelas partes e que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. Tendo a dívida sido 

devidamente integralizada perante a parte Exequente, o que se denota da 

informação contida na petição de id. n. 24428241, vislumbro a ocorrência 

do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a extinção dos 

autos é medida que sobressai. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a 

presente Ação de Execução, com julgamento do mérito, em face do 

pagamento do acordo ora homologado, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta com seus efeitos jurídicos, com 

supedâneo nos artigos 487, III, "b", 924, II, e 925, todos do Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios conforme 

acordado. Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002520-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR GREGORIO NICARETTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002520-31.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BRAZILIAN COMMODITIES 

AGRICOLA S/A EXECUTADO: GILMAR GREGORIO NICARETTA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por Brazilian Commodities 

Agrícola S.A. em desfavor de Gilmar Gregório Nicaretta. Com o regular 

trâmite do feito, as partes informaram a realização de acordo no id. n. 

26704346, com o objetivo de por fim à execução em epígrafe. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. 

Do compulso dos autos, infere-se que as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Desta 

forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Isto posto, homologo o termo de acordo apresentado pelas partes e que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos 
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efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso. A homologação segue a fundamentação dos arts. 487, III, “b”, 

924, III, e 925, todos do Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o 

presente processo com resolução de mérito. Proceda-se a Secretaria 

Judicial com a inclusão de Jaime Nicaretta e Leonilda Nicaretta no polo 

passivo da ação Defiro o constante no item "e" do acordo de id. n. 

26704346, cumpra-se nos termos ali delineados. Custas processuais e 

honorários advocatícios conforme acordado. Homologo, ainda, a 

desistência quanto ao prazo recursal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002520-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR GREGORIO NICARETTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002520-31.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BRAZILIAN COMMODITIES 

AGRICOLA S/A EXECUTADO: GILMAR GREGORIO NICARETTA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por Brazilian Commodities 

Agrícola S.A. em desfavor de Gilmar Gregório Nicaretta. Com o regular 

trâmite do feito, as partes informaram a realização de acordo no id. n. 

26704346, com o objetivo de por fim à execução em epígrafe. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. 

Do compulso dos autos, infere-se que as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Desta 

forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Isto posto, homologo o termo de acordo apresentado pelas partes e que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso. A homologação segue a fundamentação dos arts. 487, III, “b”, 

924, III, e 925, todos do Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o 

presente processo com resolução de mérito. Proceda-se a Secretaria 

Judicial com a inclusão de Jaime Nicaretta e Leonilda Nicaretta no polo 

passivo da ação Defiro o constante no item "e" do acordo de id. n. 

26704346, cumpra-se nos termos ali delineados. Custas processuais e 

honorários advocatícios conforme acordado. Homologo, ainda, a 

desistência quanto ao prazo recursal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - GO37773 (ADVOGADO(A))

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SCHEVERMANN RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000056-34.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM 

LTDA EXECUTADO: MARCIO SCHEVERMANN RODRIGUES Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por Adubos Araguaia Indústria e 

Comércio Ltda em desfavor de Marcio Schevermann Rodrigues, sendo 

que a parte Exequente manifestou-se no id. n. 28807465 informando a 

desistência e postulando pela extinção do feito. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de desistência da ação. Como não houve o oferecimento de 

embargos/impugnação com conteúdo de direito material, desnecessário o 

consentimento da parte Executada para a desistência. A desistência da 

ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova 

ação (RT 490/59). ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, c.c. o art. 775, ambos do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte Exequente, incabíveis 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004633-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCAL BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credor Desconhecido (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004633-55.2019.8.11.0045 AUTOR(A): DANIEL MARCAL BORBA REU: 

CREDOR DESCONHECIDO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Consignação 

em Pagamento proposta por Daniel Marçal Borba em desfavor de Credor 

Desconhecido, sendo que a parte Requerente manifestou-se no id. n. 

25359940 informando a desistência e postulando pela extinção do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

Requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que defiro à 

parte o beneficio da gratuidade judiciária, nos ditames do art. 98 do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

ESSOR SEGUROS S.A. (REU)

SILVANA PIAZZA DE QUADROS (REU)

VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES OAB - BA9446 

(ADVOGADO(A))
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RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que intimo as partes autora e requerida a 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) sobre a contestação, 

apresentada pela denunciada a Lide no IDE 21141528. LUCAS DO RIO 

VERDE, 16 de março de 2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

ESSOR SEGUROS S.A. (REU)

SILVANA PIAZZA DE QUADROS (REU)

VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES OAB - BA9446 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que intimo as partes autora e requerida a 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) sobre a contestação, 

apresentada pela denunciada a Lide no IDE 21141528. LUCAS DO RIO 

VERDE, 16 de março de 2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005012-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. S. D. S. (AUTOR(A))

A. G. S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. L. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que intimo o autor para querendo 

apresente impugnação à contestação, no prazo legal. LUCAS DO RIO 

VERDE, 16 de março de 2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005012-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. S. D. S. (AUTOR(A))

A. G. S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. L. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que intimo o autor para querendo 

apresente impugnação à contestação, no prazo legal. LUCAS DO RIO 

VERDE, 16 de março de 2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003750-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCIR ETVINO PRASS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ANTONIO MALISKA (REU)

SOLANGE PINTO (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003750-45.2018.8.11.0045 AUTOR(A): NEUCIR ETVINO PRASS REU: 

ANDRE ANTONIO MALISKA, SOLANGE PINTO Vistos etc. No caso em tela, 

verifico que não há nos autos indícios de que a parte autora tenha 

esgotado todos os meios a sua disposição para obter as informações 

acerca do atual endereço dos requeridos Andre Antonio Maliska e 

Solange Pinto. Outrossim, intime-se a parte autora para inclusão de Bento 

Ferreira Mourão no polo passivo com a respectiva qualificação e os 

endereços de Andre Antonio Maliska e Solange Pinto, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 16 de 

março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152329 Nr: 1296-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 

OAB:21681-O

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do adolescente ALFREDO HENRIQUE STOFFEL 

CASAGRANDE, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei 

12.594/2012.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175740 Nr: 355-91.2020.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - OAB:8484

 Vistos.
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Cumpre verificar a imprescindibilidade de adequação do rito processual, 

conforme propugnado no art. 334 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual defiro o pleito de fls. 132/134.

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 31/03/2020, às 14:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca .

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e a 

requerida (já foi citada), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335, I do CPC, qual seja, da data da audiência ora 

designada, caso não houver autocomposição. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344).

Cumpridas integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao 

CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º 

da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC.

As partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12338 Nr: 1101-18.2004.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFDL, MHFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz V. Junior - 

OAB:7875-B, VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - OAB:7875/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103186 Nr: 358-22.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

JOSBERTO LINHARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107081 Nr: 2380-53.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BENTO GERVAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145417 Nr: 245-21.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773, FÁBIO PASCUAL ZUANON - OAB:172.589 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33884 Nr: 3729-04.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEROSA MOREIRA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22528 Nr: 404-89.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALDEMAR BUTTNER, CELSO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY REIA DE SOUZA 

GONSALES - OAB:OAB 7312

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26711 Nr: 742-29.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN PELIÇÃO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIONAMENTO NORTÃO, JANICE GROFF, 

ROQUE ANDREOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE ANDRADE - 

OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8.718 MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17.046/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39998 Nr: 319-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR BERTHOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 293 de 788



prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41956 Nr: 2265-71.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42863 Nr: 3172-46.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU JOSÉ FLACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO APARECIDO BISSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43059 Nr: 3365-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO LOBO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82249 Nr: 1585-52.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZAIR FERREIRA MARTINS NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115255 Nr: 6799-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23547 Nr: 1394-80.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38865 Nr: 3892-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBANO LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Certifico e dou fé que, intimo o autor a fim de que, impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97852 Nr: 4238-56.2014.811.0045

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT/18197-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003832-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003832-76.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: ANISIA MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

HOMOLOGO o cálculo apresentado ante a ausência de oposição do 

executado, conforme certificado nos autos (ID 29499472) e, determino a 

expedição de requisição de pequeno valor nos termos do art. 535, §3º, 

inciso II, do CPC. Certificado o decurso do prazo de pagamento da 

requisição de pequeno valor, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde, 16 de março de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001389-84.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR PABLO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001389-84.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ELIOMAR PABLO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Trata-se de Alvará 

Judicial proposto por Eliomar Pablo Pereira dos Santos no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores não sacados em 

vida pela “de cujus” Marlucia Matias dos Santos. Tendo em vista que a 

parte autora não possui informações acerca dos valores 

correspondentes, oficie-se o Banco do Brasil, Bradesco e Caixa 

Econômica Federal para que informem a este Juízo, no prazo de 10 (dez) 

dias, o quantum atualizado a disposição dos herdeiros da falecida Marlucia 

Matias dos Santos. Citem-se eventuais interessados via edital com prazo 

de 20 dias, nos termos do art. 721 do CPC. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Certificado o 

decurso do prazo do edital e com o retorno dos expedientes, intime-se o 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 16 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004176-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA CECILIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004176-91.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEONILDA CECILIA DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. HOMOLOGO o cálculo apresentado ante a ausência 

de oposição do executado, conforme certificado nos autos e, determino a 

expedição de requisição de pequeno valor nos termos do art. 535, §3º, 

inciso II, do CPC. Certificado o decurso do prazo de pagamento da 

requisição de pequeno valor, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde, 16 de março de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002926-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SATIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002926-52.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA SATIRO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 

30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, 

expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 

535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, intime-se o 

exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 16 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003303-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CATARINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003303-23.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BENEDITA CATARINA DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 

30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, 

expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 

535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, intime-se o 

exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 16 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003733-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CARME WANSOSKI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003733-72.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: MARLI CARME WANSOSKI DE 

SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Intime-se o executado para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem 

manifestação, expeça-se precatório ou requisição de pequeno valor, nos 

termos do art. 535, §3º, incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, 

intime-se o exequente para, querendo, manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 16 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004606-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO MARTINS GARCIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO AO 

OFÍCIO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COLÍDER-MT, 

INFORMANDO A NECESSIDADE DE RECOLHER OS EMOLUMENTOS PARA 

CUMPRIMENTO DO OFICIO 80/2020, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004606-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO MARTINS GARCIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO AO 

OFÍCIO DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COLÍDER-MT, 

INFORMANDO A NECESSIDADE DE RECOLHER OS EMOLUMENTOS PARA 

CUMPRIMENTO DO OFICIO 80/2020, EXPEDIDO POR ESTA SECRETARIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000991-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDI APARECIDO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005199-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN JUNHO ANDRADE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005247-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004957-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ BARP DANELUZ (REU)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL & LIMA LTDA - EPP (REU)

AMILTON MARINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIADO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

Impugnação a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005918-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BALESTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.J HENES & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE HENES OAB - 040.586.049-80 (REPRESENTANTE)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002410-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUCIMAR JACINTO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR:R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme certidão do Oficial 

de Justiça ID 29995404.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000524-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIVA VAZ SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

Impugnação a Contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117925 Nr: 8372-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN CRISTIANE DALPRA, ESTRELA GUIA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8372-92.2015.811.0045.

Considerando-se que a ultimação da citação pessoal dos devedores, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização (fls. 27/30, 36/41, 54/55, 96, 117-verso, 119/121, 143/144, 

159/160, 168, 173/174 e 178/179), se frustrou, com lastro no teor do art. 

257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à 

citação dos executados, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 

(sessenta) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86413 Nr: 208-12.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIOSNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, PAULO SÉRGIO FRANZ, LEANDRA LUCIA STEIN FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Processo n.º 208-12.2013.811.0045.

Considerando-se que a devedora formulou requerimento de compensação 

de créditos, que se encontra pendente de análise definitiva, suspendo o 

andamento do processo executivo por 1 (um) ano. Após, exaurido o 

prazo, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 155580 Nr: 605-14.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB, LFGB, ALGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:OAB/MT 6989

 Processo n.º 605-14.2015.8.11.0045.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida à Comarca de Colíder/MT (fl. 317).

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 168382 Nr: 2730-02.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI MASSAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITTE TRINKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial da ação de embargos de terceiro, por Neri Massarotto contra Titte 

Trinks, para o fim de, CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente 

concedida, e:a) DECRETAR a insubsistência da indicação, realizada no 

âmbito da demanda executiva n.º 7294-63.2015.811.0045, código 116061, 

do bem imóvel rural, objeto da matrícula 9.830 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT (fls. 73/74);b) 

DETERMINAR o cancelamento do registro, identificado como R. 02-9.830, 

da penhora consumada sobre o bem imóvel, objeto da matrícula 9.830 do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.DEIXO DE IMPOR a condenação das partes litigantes no pagamento de 

honorários de advogado.Uma vez preclusa a presente decisão, 

DETERMINO que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à 

demanda executiva que se encontra em apenso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86153 Nr: 5839-68.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANC-M, ASC-M, IF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Alan Fraga 

Vendruscolo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5839-68.2012.811.0045.

Devido à ausência de arrimo legal, INDEFIRO o requerimento de 

arquivamento provisório do processo.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de mandado judicial, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça na sede da Defensoria Pública 

local e viabilize os meios necessários ao regular andamento do processo, 

devendo informar se houve a quitação integral da dívida, registrando-se 

que a ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em 

manifestação implícita de concordância quanto a extinção do processo 

pelo pagamento da obrigação.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92561 Nr: 6408-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SUFREDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRELUCAS CONCRETO USINADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, Luis Augusto Loureiro de Carvalho - OAB:17798, 

Thalisson Make Fernandes Ramos - OAB:23316

 Processo n.º 6408-35.2013.811.0045.

Trata-se de Requerimento de Cumprimento de Sentença formulado por 

Fernando Sufredine contra Concrelucas Concreto Usinado Ltda, que visa 

a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

os alvarás, para levantamento das quantias devidas, foram devidamente 

expedidos. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas judiciais pela empresa executada.
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Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 172 Nr: 7-45.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 7-45.1998.811.0045.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio 

dispositivo/congruência e encargo probatório, deflui-se, por inferência 

racional, que constitui ônus da parte comprovar a existência de erro na 

avaliação, dolo do avaliador ou a ocorrência de fundada dúvida sobre o 

valor de avaliação, atribuído ao bem, objeto do ato de constrição judicial 

[art. 873 do Código de Processo Civil]. Tomando-se em consideração que 

a metodologia utilizada, para o efeito de ultimação da avaliação do bem 

imóvel, prestou reverencia aos critérios e parâmetros previstos na norma 

de regência, dado a inexistência de vestígios que deixem evidenciar, à 

primeira vista, a existência de erro material, HOMOLOGO a avaliação do 

bem imóvel juntada nas fls. 176/177 dos autos.

Proceda-se à intimação do credor hipotecário, indicado na matrícula do 

bem, a respeito da realização da penhora do bem imóvel [art. 799, inciso I 

do Código de Processo Civil]. Depois, venham conclusos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95169 Nr: 2040-46.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM MOREIRA DA SILVA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749, MARCIA BRESSAN CELLA - 

OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2040-46.2014.811.0045.

Com fundamento no teor do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 

do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

requerida, devidamente intimada, se manifestou acerca do laudo pericial. 

Não subsistindo manifestação, DECLARO encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à autora, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95813 Nr: 2566-13.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RALLE ALVES LEITE, DEBORA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Ralle Alves Leite contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

para o fim de, CONFIRMAR a tutela de urgência concedida e, como 

consequência direta:a) DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS que conceda o benefício do amparo assistencial para o 

requerente Ralle Alves Leite, a ser contabilizado a partir da data do 

requerimento administrativo, em 8/10/2013 (fl. 68), devendo perceber 

mensalmente um salário mínimo, com espeque no conteúdo dos art. 203, 

inciso V da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 e art. 34 da Lei n.º 

10.741/2003;b) CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando cada 

benefício for devido, compensando-se os benefícios inacumuláveis 

recebidos no período;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.ESTABELEÇO que a autarquia requerida deve 

ficar isenta do pagamento das custas judiciais. CONDENO a autarquia 

requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação — as 

prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas vincendas, dado a 

natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo 

Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105104 Nr: 1348-13.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FREITAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Processo n.º 1348-13.2015.811.0045.

Considerando-se o teor da certidão elaborada na fl. 101 dos autos, dando 

conta da desnecessidade da coleta dos grafismos-padrão, proceda-se à 

intimação da perita judicial para que, no prazo de 20 (vinte) dias, finalize 

os trabalhos periciais e apresente o laudo pericial. Após, voltem 

conclusos.

Cumpra-se com urgência, pois se trata de processo classificado como 

“Meta 2 do CNJ”.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107808 Nr: 2732-11.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO WENTZ ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GELCIR BARBO DA SILVA, BK 

SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT, PATRICIA ROSA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 22831/O

 Processo n.º 2732-11.2015.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

empresa requerente, devidamente intimada, efetivou e comprovou a 
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quitação dos honorários do perito.

Intimem-se os réus, mediante a expedição de carta, guarnecida com aviso 

de recebimento, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constituam novo 

procurador no processo, sob pena de os prazos processuais correm em 

secretaria, sem intimação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110113 Nr: 4007-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYRO DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MOREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA - 

OAB:21.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 4007-92.2015.811.0045 – CÓD. 110113.

Considerando-se o teor da certidão do oficial de justiça encartada na fl. 

252, que atesta que o advogado dativo nomeado para atuar na defesa do 

autor não atua mais nesta Comarca, DESTITUO o digno Dr. André 

Figueredo da Silva do encargo a ele conferido, e NOMEIO o digno 

advogado Dr. Anderson Diego Ciupak (OAB/MT n.º 21.810, com escritório 

profissional situado na Rua Santa Fé, nº 168-S, Centro, Lucas do Rio 

Verde/MT), para atuar na defesa do requerente. Mantenho o valor dos 

honorários fixados anteriormente, conforme decisão acostada à fl. 220.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de alterar os dados do advogado que patrocina os interesses do 

autor. Após, cumpra-se a decisão acostada à fl. 248.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110187 Nr: 4050-29.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DAMETO MERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 Processo n.º 4050-29.2015.8.11.0045.

Traslade-se cópia da sentença de mérito e do venerável acordão, 

juntados nas fls. 30/32 e 85/91 dos autos, para os autos da ação principal.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27878 Nr: 1823-13.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSANTINI - ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO a arguição de prescrição formulada pela 

Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial da 

executada. Cumpra-se integralmente a decisão juntada à fl. 298 dos 

autos.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30241 Nr: 270-91.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIA RODRIGUES DOS SANTOS(MENOR), DELESIA 

CATARINA SECCO, VIVIANI SECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 270-91.2009.811.0045 – CÓD. 30241.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que a 

requerente faleceu (fl. 334), com lastro no conteúdo normativo do art. 313, 

inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

andamento do processo.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de especificar se foi 

ajuizada ação de inventário ou de arrolamento de bens deixados em 

virtude do falecimento da ‘de cujus’ Kassia Rodrigues dos Santos.

 Intime-se o advogado que patrocina os interesses da autora, via DJe, 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova a habilitação dos 

sucessores da falecida, na forma do art. 687 ‘usque’ art. 692, todos do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118854 Nr: 8858-77.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 09 de março de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94483 Nr: 1423-86.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1423-86.2014.8.11.0045.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque [CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], 

que deverá ser contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e 

local para realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte 

autora, através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à 

perícia agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao 

exame médico.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95291 Nr: 2128-84.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO ATANASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2128-84.2014.8.11.0045.

Considerando-se que a dissolução das matérias/pontos polêmicos 

depende de conhecimento especial técnico, com espeque no teor do art. 

510 do Código de Processo Civil, NOMEIO como perito, para atuar no 

processo, Aldo Nuss, que deverá ser intimado acerca da nomeação. 

Intime-se o ‘expert’ para, aceitando a nomeação, indicar data para 

realização da perícia e informar o valor dos honorários.

Na etapa de liquidação de sentença, por arbitramento, as despesas 

relativas ao pagamento dos honorários do perito devem ser suportados 

pelo devedor. O Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, 

firmou a compreensão, através do julgamento do Recurso Especial n.º 

1.274.466/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, de 

que: “(…) (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais’ (…)”. Por conseguinte, ESTABELEÇO que as 

despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser arcadas pelo requerido 

que deverá ser intimado para, logo após a indicação do valor dos 

honorários, promover o depósito do valor em Juízo.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97155 Nr: 3663-48.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALMAIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3663-48.2014.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 437, § 1.º do Código de Processo 

Civil, proceda-se a intimação do exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre os documentos juntados pela executada 

nas fls. 213/292 e 298/406 dos autos,

 Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 212 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98277 Nr: 4599-73.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA LARA CESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. M. RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4599-73.2014.811.0045.

Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no art. 13, inciso II, que 

os pedidos de cumprimentos de sentença, de processos físicos, 

tramitarão em meio virtual, ainda que trate apenas da cobrança de 

honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

n.º 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de 

sentença, deve ser promovido através a utilização do Sistema PJe (sem 

necessidade do recolhimento de custas judiciais, pois configura 

complemento de fase processual), devendo ser distribuído para este Juízo 

e instruído com os documentos necessários (exibição/apresentação do 

título executivo judicial, memória de cálculo atualizada da dívida, etc.), 

observada as regras balizadas no art. 524 do Código de Processo 

Civil/2015. A parte interessada deverá providenciar a juntada, no presente 

processo, de cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, 

realizado junto ao Sistema PJe.

Arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98296 Nr: 4616-12.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ALVES SALOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça 

inicial por Alberto Alves Saloti em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, e como consequência, DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil, CONDENO o requerente no pagamento de custas judiciais e 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo 

de tempo que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao 

patrono da parte adversa, infligido ao requerente, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 9 de março de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 2008-17.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEFERSON TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT/13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387/B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.Custas pela executada.Preclusa a presente 

decisão judicial, expeça-se alvará de liberação do valor de R$ 77.591,80 

(setenta e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos) 
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em favor do exequente. Do valor remanescente depositado no processo 

(fl. 348), expeça-se alvará em favor da empresa executada. Após, 

arquive-se o processo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de março de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34451 Nr: 4205-42.2009.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO OLAVO PIVETTA, DIRCEU CAMILO 

COSMA, NADIA PRIESTER, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NILSON 

MOREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA MANFRIN DE MELO, PARANÁ 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, VALDIR MIQUELIN, CESAR FÉLIX 

VALIENTE BENITEZ ME, MORAGA & MORAGA LTDA, SANDRA REGINA 

PETTERSON MORAGA-ME, SILVIO CRESPI DE OLIVEIRA, ADELAR 

MACHADO, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, ELISEU SÁVIO DINIZ, 

NADIR HELENA DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO 

BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B, ALMINO 

AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:MT 20.498-A, CASSIUS 

ZANCANELLA - OAB:9765-B/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:MT 9.973, EDY WILSON PICCINI - OAB:MT 4.950, FABIAN FEGURI - 

OAB:MT 16.739, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/O, 

GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:MT/20612-A, LARA PETRILLI 

COELHO DE SOUZA - OAB:MT/19.820, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RICARDO S. SPINELLI - OAB:MT/15,204, VALDINÉIA MIQUELIN 

BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 CERTIDÃO de inteiro teor disponível para retirada: requerido OTAVIANO 

OLAVO PIVETTA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106317 Nr: 1985-61.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO NEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial por Julio Nedel contra Bradesco Financiamentos S/A, para o fim 

de:a) DEFERIR a tutela de urgência e, como consequência, DETERMINAR 

que a empresa requerida exclua o nome do requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito, exclusivamente quanto às obrigações jurídicas 

narradas neste processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 

(cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da 

realização de nova avaliação a respeito da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’;b) CONDENAR a 

empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da 

data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data 

do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil 

extracontratual;c) DECLARAR a inexistência da dívida, decorrente do 

contrato nº 800119985-3, no valor de R$ 340,57 (trezentos e quarenta 

reais e cinquenta e sete centavos), que originou o registro desabonador 

nos cadastros de inadimplentes;d) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com 

esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral 

a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial 

não acarreta em sucumbência recíproca, CONDENO a empresa requerida 

no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do 

advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 8295 Nr: 1521-91.2002.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA MARIA SCHEFFEL SCHWARTZ, DANIEL 

SCHEFFEL SCHWARTZ, SAMUEL SCHEFFEL SCHWUARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL, BANCO 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Consequentemente, devido ao depósito a menor do valor da dívida, visto 

que o valor atual depositado no processo corresponde a R$ 77.725,57 

(cnf. comprovante em anexo), CONSIDERO INEFICAZ e insuficiente o 

depósito judicial realizado pela companhia executada (fl. 784) e, como 

consequência direta, DETERMINO a liberação dos valores, objeto do 

depósito judicial, em benefício dos exequentes, como forma de efetivar a 

quitação parcial da obrigação. Preclusa a decisão judicial, expeça-se 

alvará de liberação.Considerando-se que o valor atual depositado no 

processo corresponde a R$ 77.725,57 (cnf. comprovante em anexo), 

determino a intimação dos executados, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento do saldo 

devedor, no valor de R$ 11.818,86 (onze mil, oitocentos e dezoito reais e 

oitenta e seis centavos), acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código 

de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de março de 

2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84025 Nr: 3537-66.2012.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, LINDALVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA SANTOS DE JESUS, WELLINGTON 

PEREIRADE LIMA, ALESSANDRA SANTOS DE JESUS, NEVANDER 

DELORENA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática jurídicas 

Faculdade La Salle - OAB:

 Processo n.º 3537-66.2012.8.11.0045.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Após, voltem conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87601 Nr: 1433-67.2013.811.0045
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINO FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS N°5.200, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - 

OAB:56.709 DF, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:15.595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13.953/MS, 

LARISSA MARQUES BRANDÃO - OAB:19574, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:4.681 TO, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GENIGIER EMMERICH - 

OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - OAB:58.806 RS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MS, RODOLFO FREGADOLI 

GONÇALVES - OAB:16.338/MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28.002 

GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1433-67.2013.811.0045 – CÓD. 87601.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar 

Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja encaminhado à 

Defensoria Pública para que atue na condição de curador especial do 

executado, citado por edital, e apresente manifestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119577 Nr: 325-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA 

CARGNIN KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES 

- OAB:SP/237.773, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE 

CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI 

- OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Item I – Proceda-se à intimação dos executados, através do advogado 

constituído, via DJe, acerca da penhora realizada (fl. 197) [art. 841, §1º, 

do Código de Processo Civil/2015].

Item II – Tendo em vista que o expediente, que visava materializar o 

mandado de penhora e avaliação de bens registrou, de maneira 

equivocada, o número de CPF da executada Daniela Cargnin Kremer (fl. 

184), o que impossibilitou na realização da penhora (fl. 186), DETERMINO 

que se expeça novo mandado, com o objetivo de proceder a penhora de 

cotas, pertencentes à executada Daniela Cargnin Kremer, perante a 

Cooperativa de Crédito, Poupança, e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, devendo a escrivania, no momento da 

confecção do expediente, observar o número de CPF da executada 

registrado na petição inicial.

Item III – Expeça-se mandado judicial, com a finalidade de se proceder a 

penhora, avaliação e remoção dos bens dos executados, registrando-se o 

referencial de endereço informado na petição inicial.

Item IV – Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie a juntada de cópia da matrícula atualizada do bem imóvel. 

Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de penhora.

Item V – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120174 Nr: 619-50.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça 

inicial por Antônio Rodrigues dos Santos contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS e, como consequência direta, SUSPENDO os efeitos 

da tutela de urgência anteriormente concedida e DECLARO encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO o requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à parte 

autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

[art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de março de 2020.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 128666 Nr: 4902-19.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFK, DCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA R. DANTAS - 

OAB:8.140/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE 

GUITIERRES - OAB:SP/237.773, CRISTINA BERTONCELLO - 

OAB:19.161, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O, 

NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 Processo n.º 4902-19.2016.811.0045 – CÓD. 128666.

Compulsando os autos, máxime do teor dos documentos acostados às fls. 

366/374, verifica-se que a carta precatória expedida à Comarca de 

Sinop/MT, com o objetivo de proceder à oitiva da testemunha Elton Weslei 

da Costa Romagnole, arrolada pelos embargantes, foi devolvida. Porém, do 

teor dos documentos retro mencionados, não é possível extrair se houve 

a intimação da testemunha acerca da audiência designada nos autos da 

carta precatória.

Assim, como medida de prudência, a fim de evitar a configuração de 

nulidade processual por cerceamento de defesa, DETERMINO que se 

proceda a intimação dos embargantes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem se possuem interesse na oitiva da testemunha Elton 

Weslei da Costa Romagnole e indiquem o seu endereço atualizado, 

registrando-se que a ausência de manifestação implicará em desistência 

tácita da oitiva da testemunha.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93060 Nr: 307-45.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, FBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 Processo n.º 307-45.2014.811.0045 – CÓD. 93060.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste acerca da proposta de acordo formulada pelo 

executado às fls. 113/119. Após, voltem-me os autos conclusos para 

exame.

Intimem-se.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 540-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA, MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Processo n.º 540-18.2009.811.0045.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida 

atualizada para fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil].

Ainda, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro 

em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade dos executados, balizada no limite da totalidade do valor da 

dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17108 Nr: 2340-23.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, JOÃO 

DE DEUS, TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 Certifico que, houve resposta pela Fiagril do Oficio de fls. 252, sendo as 

demais até o presente nada informaram.

Impulsiono o feito para INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113266 Nr: 5625-72.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PISTORE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada, 

que, ainda, segundo o Art. 13, inciso II, da Resolução TP-MT n.º 03/2018 

do TJMT, o pedido de cumprimento de sentença de processos físicos 

tramitarão de forma virtual. A parte interessada deverá juntar no presente 

processo cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, 

realizado junto ao sistema PJE.

 Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116061 Nr: 7294-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITTE TRINKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO & CIA LTDA, 

ROBERTO CASONATTO, VALDIR PASSARINI CASONATTO, VALDIR 

PASSARINI CASONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7294-63.2015.811.0045.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de São 

José do Rio Claro/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com 

o cancelamento do registro de penhora que recaiu sobre o bem imóvel 

descrito na matrícula nº 9.830.

 Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33643 Nr: 3493-52.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR o EXEQUENTE para que compareça 

em secretaria, no prazo de 05 (cinco)dias, para assinatura do auto de 

adjudicação,portando os documentos necesários, observado o Art. 75, 

VIII, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114672 Nr: 6500-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JONH DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI, ROSA MARIA TRÊS BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR o EXEQUENTE para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o pagamento da guia de 

tramitação sem busca, a fim de expedição da certidão para averbação da 

penhora. INTIMO, ainda, para que retire no prazo de 05 (cinco) dias após a 

juntada a referida certidão, através de advogado devidamente constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94302 Nr: 1257-54.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SIGNOR, JS DIESEL MECÂNICA E 

AUTO PEÇAS LTDA-ME, MAIDI GLACI SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA LANGE BORGES 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, JÉSSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES 

ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 INTIMO o EXEQUENTE, nos termos do item "b" da decisão de fl. 131, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da 

matricula atualizada do bem, com o registro da penhora, conforme certidão 

de inteiro teor da penhora retirada à fl. 138, ou, não tendo sido registrada 

a penhora, recolha e comprove nos autos a "guia de tramitação sem 

busca" para expedição de nova certidão, nos termos da decisão de fl. 

138.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARGIT JUSSARA HEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/04/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 28/04/20 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES BINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS FREDERICO ALTOE (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MIQUELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (REQUERIDO)

LORECI FATIMA FIORI (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/04/2020 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 28/04/20 13:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAYANE MOREIRA STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINEIA SAMPAIO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES RUGERI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 
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INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LOBATO DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KALLYANNE SILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-82.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDES BINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDEMAR KLUGE (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001440-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUIMAR HENRIQUE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE GONCALVES DA SILVA 01941205895 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001440-66.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: RUIMAR HENRIQUE DOS 

SANTOS EXECUTADO: GILMAR JOSE GONCALVES DA SILVA 

01941205895 Vistos. Antes de analisar o pedido de Id. 26220086, 

INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione 

aos autos planilha com demonstrativo do valor do crédito atualizado. 

Oportunamente, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CLEBER DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001273-15.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS CLEBER DE MELLO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Ao contador Judicial para 

elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se o 

reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não se efetivando o pagamento das custas e 

taxa judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES E PERON LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/04/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 28/04/20 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003502-45.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RUBIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de 

Declaração, intimem-se a parte embargada, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, 

renove-se a conclusão (para Embargos de Declaração). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILSON NUNES ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data:14/08/2019 Hora: 17H17 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONILSON NUNES ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005103-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUINZANI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005103-57.2017.8.11.0045. RECORRENTE: KELLY CRISTINA MACIEL 

AMADOR RECORRIDO: QUINZANI & CIA LTDA - ME Vistos. Indefiro o 

pedido de Id. 26994297, eis que a concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça pretendida pelo devedor teria o condão de alterar o 

resultado do julgamento da Turma Recursal, o que, salvo melhor juízo, não 

se afigura viável mediante simples petição no processo de 1º Grau. 

Recebo o pedido de cumprimento de sentença (Id. 26645668). Certificado 

o trânsito em julgado, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Certifique-se o Gestor 

Judiciário se é necessária a inversão do polo das partes para que não 

haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo 

de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a 

data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

523, §1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens 

quantos forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o 

comprovante de pagamento, o devedor deverá apresentar planilha 

detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo 

pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003607-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BRANDALISE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLIN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito para intimar o EXEQUENTE acerca da devolução da 

CARTA PRECATÓRIA, para manifestar no prazo legal requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/04/2020 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 
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comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 28/04/20 13:45

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANE SAMPAIO SANTOS SOARES OAB - DF37260 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000548-26.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO CLEBERSON 

RODRIGUES SOARES REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos. Do teor da certidão de Id. 22016567, indefiro o pedido de 

restituição de prazo solicitado em Id. 21587674. Assim, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROVERDE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000054-64.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME REQUERIDO: ELETROVERDE 

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME Vistos. 

Indefiro o pedido de expedição de Ofício à Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso, tendo em vista ser de responsabilidade da parte obter 

informações sobre a localização da empresa, junto à referida Junta 

Comercial. Isto posto, determino a intimação do exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, decline nos autos endereço onde poderá a parte 

requerida ser localizada para fins de citação, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003163-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINA NIGG OAB - PR32376 (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 01/10/2019 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108054 Nr: 2872-45.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Diante da determinação de fls. 147/147-verso, impulsiono o feito a fim de 

INTIMAR o Município de Lucas do Rio Verde-MT, por seu advogado 

indicado às fls. 141/142, para, com urgência: a) Providenciar a realização 

de consulta médica com o requerido, a fim de verificar a necessidade de 

sua internação compulsória; b) Encaminhar relatório contendo informações 

pormenorizadas acerca de eventual tratamento ambulatorial realizado 

anteriormente pelo requerido, bem como os resultados alcançados. Caso 

não seja possível a realização de avaliação pelo SUS, o Município de 

Lucas do Rio Verde deverá custear consulta com psiquiatra particular.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE FATIMA GUILHERME MAITO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001607-49.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP REQUERIDO: ELIZABETH DE FATIMA 

GUILHERME MAITO - ME Vistos. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a executada sequer foi citada da presente execução de 

sentença. Assim, considerando que é indispensável a intimação pessoal 

da executada para o cumprimento voluntário da sentença, conforme 

dispõe o art. 513, § 2º, do CPC, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiro formulado em Id. 27773310. Intime-se a parte devedora para 

que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, 

realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 
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bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão. Havendo oferecimento de bens à 

penhora e concordância da parte credora, lavre-se o auto de penhora e 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002134-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRETTO & TRETTO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO RODRIGUES DE FREITAS TOSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002134-69.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: TRETTO & TRETTO LTDA ME - 

ME EXECUTADO: CASSIANO RODRIGUES DE FREITAS TOSTA Vistos. O 

arresto é medida executiva decorrente da ausência da parte executada no 

seu domicílio (CPC, art. 830, caput). Efetivado o arresto e não encontrada 

a parte executada pelo oficial de justiça (CPC, art. 830, § 1º), cabe à parte 

exequente requerer a citação por edital (CPC, art. 830, § 2º). Neste 

diapasão, o arresto não é medida adequada no procedimento de execução 

de título extrajudicial nos Juizados Especiais Cíveis, por incompatibilidade 

com as normas que regem esse sistema. Primeiro, o art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995 diz que não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. A lei prevê duas 

formas de extinção do processo e a ausência de localização do devedor é 

uma delas. E justamente a ausência da parte executada no seu domicílio é 

o requisito autorizador do arresto. Ora, se o devedor não é o localizado, o 

processo deve ser extinto, sem possibilidade de prosseguimento. Caso 

tenha conhecimento da existência de patrimônio, cabe ao credor ajuizar a 

ação de execução no juízo comum. Segundo, ao propor ação perante o 

Juizado Especial Cível, o exequente deve ter certeza do paradeiro do 

executado para fins de citação pessoal. Isso porque, inviabilizada a 

citação pessoal, a lei veda a citação por edital no procedimento do Juizado 

Especial Cível (art. 18, § 2º), pois incompatível com os princípios 

informativos que regem a matéria (art. 2º). A vedação alcança qualquer 

tipo de processo (conhecimento ou execução), sendo que a 

impossibilidade de proceder à citação por edital acarreta na extinção do 

processo (Lei n. 9.099/1995, arts. 51, II, e 53, § 4º). A citação por edital, 

aliás, é ato processual indispensável após a efetivação do arresto e não 

localização do devedor pelo oficial de justiça (CPC, art. 830, § 2º). 

Terceiro, o procedimento do arresto é contrário aos princípios informativos 

dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/1995, art. 2º). O arresto pressupõe 

que o devedor não tenha sido localizado pelo oficial de justiça quando da 

citação. Posteriormente, se encontrado bens arrestáveis, o oficial de 

justiça deverá, novamente, tentar citar o devedor em duas oportunidades 

distintas. Não o encontrado e inexistindo suspeita de ocultação, o devedor 

será citado por edital, se houver requerimento do credor. Decorrido o 

prazo de citação e sem manifestação do devedor, o arresto se converte 

em penhora, com nova necessidade de intimação do devedor da penhora 

e para comparecer na audiência, a fim de opor embargos (Lei n. 

9.099/1995, art. 53, § 1º). Não bastasse isso, há necessidade de 

nomeação de curador especial ao devedor (CPC, art. 72, II; STJ, Súmula n. 

196). Como se vê, o procedimento do arresto e suas consequências 

tornam o procedimento moroso e custoso em claro contraste com os 

princípios informativos dos Juizados Especiais. Nesta senda, diante da 

impossibilidade da citação por edital, não há como proceder-se à posterior 

conversão do arresto em penhora, medida esta, em última análise, 

pretendida pela parte autora. Por fim, registre-se que este juízo não 

desconhece o teor do Enunciado n. 37 do Fonaje. Contudo, o enunciado 

não tem efeito vinculante, de modo que inexiste obrigatoriedade na sua 

aplicação. Assim colocado, sem mais delongas, INDEFIRO de pronto os 

pedidos de arresto executório (Id. 27450037). Isto posto, determino a 

intimação do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline nos 

autos endereço onde poderá a parte executada ser localizada para fins 

de citação, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010883-92.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW REDE CENTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010883-92.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: KOVALESKI ASSISTENCIA 

TECNICA LTDA - ME EXECUTADO: NEW REDE CENTER Vistos. 

Considerando que o CNPJ não corresponde à empresa executada, 

intime-se à exequente para que indique o CNPJ correto, no prazo de cinco 

dias. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA MOURA DA SILVA OAB - MT0018931A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES GUTZEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002070-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLOVIS CANOVA 

REQUERIDO: LOURDES GUTZEL Vistos. Considerando que a parte 

exequente concordou com o parcelamento da execução (Id. 26386350), 

defiro o parcelamento requerido pelo executado. Cientifique-se o 

executado. Suspendo o curso do feito até o adimplemento do 

convencionado, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente para que requeira 

o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro o 

levantamento dos valores depositados a medida em que forem realizados 

nos autos em favor do exequente. Expeça-se alvará. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003934-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA MARIA DA SILVA, 

JOSE MESSIAS DA SILVA REQUERIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE 

AMERICANO S.A. AVIANCA Vistos. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a executada sequer foi intimada da presente execução de 

sentença, conforme consulta a aba "Expedientes". Assim, considerando 

que é indispensável à intimação da executada para o cumprimento 

voluntário da sentença, conforme dispõe o art. 513, § 2º, do CPC, indefiro 

o pedido de bloqueio de ativos financeiro formulado em Id. 27625011. 

Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 

1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010428-30.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. DALPRA - ME (EXECUTADO)

SUELEN CRISTINE DALPRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010428-30.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: MADEVERDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: S.C. DALPRA - ME, 

SUELEN CRISTINE DALPRA Vistos. Cuida-se de pedido de penhora sobre 

as cotas sociais da empresa ARENA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO 

(CNPJ: 22.568.533/0001-07) pertencentes à executada Suelen Cristine 

Dalpra. É o relato. Decido. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial, sendo certo que as diligências operadas nestes autos até a 

presente data não lograram êxito na satisfação do CREDOR. In casu, em 

que pese a Jurisprudência sobre o pedido de penhora de cotas sociais de 

dívida particular do sócio ser francamente favorável ao exequente, 

verifica-se que este não carreou aos autos o contrato social atualizado da 

empresa. Frente ao exposto, indefiro por ora, o pedido de penhora de 

cotas da empresa ARENA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO que cabem ao 

executado, e DETERMINO que a exequente colacione ao feito o contrato 

social e a última alteração da referida empresa para fins de análise do 

pedido, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001336-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ TRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA ALVES DE SOUZA FUJII (REQUERIDO)

IZELTON REFATI (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS OAB - MT20984/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001336-45.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MAURO LUIZ TRETTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, IZELTON REFATI, CLEUSA ALVES DE SOUZA FUJII Vistos. Depois de 

acurada análise dos autos, tenho que a decisão que deferiu a produção 

de prova pericial deve ser revista, vez que, com o decurso do tempo 

desde a data da cobrança (agosto/2015) até a presente data, a produção 

de prova pericial resta prejudicada, haja vista que, nesse interregno 

(superior a 04 anos), por óbvio, as condições de medição de consumo de 

energia elétrica se alteraram, de modo que a sua análise pericial em nada 

auxiliaria na questão litigiosa destes autos. Ademais, o conjunto probatório 

carreado aos autos é suficiente para formação do convencimento tanto 

quanto em outros processos deste Juízo em que a causa de pedir se 

assemelha. Registro que não há ocorrência da preclusão pro judicato em 

razão da reconsideração da decisão de deferimento da prova pericial, 

pois não se opera a preclusão para o juiz em matéria probatória. Nesses 

termos, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DE PROVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. 

INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA 

PROBATÓRIA. PRECEDENTES. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ANÁLISE DO SUPOSTO 

CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a norma prevista no 

art. 535 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de 

obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. Na espécie, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão integrativo cumpriu seu ofício ao analisar, expressamente, 

as razões recursais e concluir que não havia omissão nem contradição a 

serem sanadas. 2. "O fato de a juíza sentenciante ter julgado a lide, 

entendendo desnecessária a produção de nova prova pericial 

anteriormente deferida, não implica preclusão 'pro judicato', pois, em 

questões probatórias, não há preclusão para o magistrado" (AgRg no 

REsp 1.212.492/MG, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 

de 2/5/2014). 3. Esta Corte Superior possui e ntendimento assente de que 

é o magistrado o destinatário final das provas, podendo, com base em seu 

livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere 

dispensável ou não à solução da lide. Nesse contexto, em julgamento de 

recurso especial, inviável rever se determinada prova era de fato 
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necessária, porquanto tal procedimento é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (Primeira Turma, AgRg no 

Ag 1402168/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 17.11.2015) (Grifo 

nosso). PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. ESCRIVÃ QUE EFETUOU COBRANÇA DE AUTOS DO 

ADVOGADO INDICADO NO LIVRO CARGA COMO O RESPONSÁVEL POR 

SUA RETIRADA. ART. 471 DO CPC/73. INDEFERIMENTO DE PROVA 

ANTERIORMENTE AUTORIZADA. ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 

INAPLICABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA 

APRECIAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 

DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA. DOCUMENTAÇÃO 

SUFICIENTE. ESCRIVÃ QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER 

LEGAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO TRANSTORNO OU 

ABORRECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há 

falar em preclusão pro judicato em matéria de instrução probatória, não 

havendo preclusão para o Magistrado nos casos em que é indeferida a 

produção de prova que foi anteriormente autorizada. Precedentes: RHC 

60.354/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 17.2.2016; AgRg no AREsp. 

756.694/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 11.12.2015; AgRg no Ag. 

1.402.168/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015. 2. O Tribunal de 

origem, diante das circunstâncias fáticas dos autos, concluiu pela 

desnecessidade da produção da prova requerida, sendo a documentação 

presente nos autos suficiente para a solução da lide, e que a Escrivã agiu 

no estrito cumprimento do dever legal, sendo a cobrança dos autos, mero 

transtorno ou aborrecimento, que não dá azo ao dever de indenizar. 3. 

Portanto, é inviável o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo 

Nobre, tendo em vista que demandaria a incursão no acervo 

fático-probatório da causa, medida vedada em sede de Recurso Especial. 

4. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no 

AREsp 118.934/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

22.11.2016) (Grifo nosso). Dessa forma, em vista da autonomia do 

magistrado na instrução e produção probatória, REVOGO a decisão de Id. 

4275089, ao passo que vai indeferida a produção de prova pericial. Os 

valores referentes aos honorários periciais recolhidos aos autos deverão 

ser restituídos ao requerido. Expeça-se alvará. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004204-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIRGINIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM NAVARRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004204-88.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ROSANGELA VIRGINIO 

PEREIRA REQUERIDO: WILLIAM NAVARRO - ME Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. As partes 

vieram aos autos e expuseram um acordo extrajudicial em Id. 30185131. 

Vale lembrar que já houve a prolação sentença de mérito nesta ação. 

Nesse sentido, devo trazer ao lume que os Tribunais sedimentaram 

entendimento de que não existe impedimento ao Juiz para homologar um 

acordo pós-sentença, vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. 

CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a 

controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo 

celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas 

antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos 

interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito 

desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. 

Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 

1994 (Lei nº 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar 

as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de 

Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após 

a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes 

transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na 

transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é 

indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e 

passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de 

extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. 

Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

29/10/2015) A outro tanto, não há se falar nem mesmo em caracterização 

de revisão do julgado, posto que é direito das partes firmarem acordo em 

qualquer fase do processo (Art. 139, inc. V do CPC). Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 30185131, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Homologo 

ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004881-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SAN MARTINO MIGUEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004881-21.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ADRIANO SAN MARTINO 

MIGUEL EXECUTADO: LUIZ GUSTAVO ALVES DE SOUSA Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação em Id. 29121468. Destarte, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 29121468, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA CARLETT HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000006-71.2020.8.11.0045. REQUERENTE: SOLANGE DE FATIMA 

CARLETT HENRIQUE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I. Relatório. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Oportuno o julgamento do processo no estado atual, sendo despicienda 

maior dilação probatória, uma vez que os fatos restam comprovados pelos 

documentos constantes dos autos, restando, ademais, formada a 

convicção do Juízo sobre o litígio posto em debate (artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil). Trata-se de ação em que a reclamante pretende 

indenização a título de danos morais, sob o argumento de que foi cobrada 

por valores elevados no consumo de energia elétrica e que não condiz 

com o efetivo consumo de sua residência. De antemão, ressalta-se que a 

relação travada entre as partes é consumerista, afinal, a parte requerida 

presta serviços no mercado de consumo, sendo-a considerada 

fornecedora, nos moldes do artigo 3º, do CDC. A reclamante, por sua vez, 

é destinatária final, de modo que se caracteriza como consumidora (artigo 

2º, CDC). Assim sendo, imperiosa a aplicação da legislação consumerista, 

por ser matéria cogente (artigo 1º, do CDC). No mérito, é possível aferir 

que a autora já discutiu a questão da cobrança indevida do débito no 

processo 1001799-50.2017.8.11.0045, obtendo julgamento favorável na 

declaração de inexigibilidade da cobrança feita pela concessionária no 

período impugnado. Com efeito, no que tange ao pedido de danos morais 

nesta ação, decorrente da cobrança indevida dos valores impugnados, 

não vislumbro, porém, má-fé da concessionária, que embora tenha agido 

de maneira ilícita, em razão da cobrança de supostos valores superiores 

ao consumo da autora, a cobrança se deu pela leitura no relógio medidor 

que se apresentava legítima para o lançamento da cobrança e, portanto, 

sem dolo da requerida. Por outro lado, não há como se concluir que o 

aborrecimento suportado pela reclamante foi suficientemente grave a 

ensejar indenização moral em seu favor. Isso porque, mero aborrecimento 

não configura de per si os danos morais pleiteados, e neste sentido é 

pacífico na jurisprudência ao entender que a mera cobrança sem reflexos 

na vida da pessoa não configura compensação por danos morais. Na lição 

abalizada de Sérgio Cavalieri Filho, “Danos moral é a lesão de bem 

integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a 

integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, 

Malheiros Editores, p. 78). Sem destaque no original. Valho-me aqui do 

Enunciado 159, do Conselho da Justiça Federal: “o dano moral, assim 

compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há 

mero aborrecimento inerente a prejuízo material”. Sem destaque no 

original. Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o 

sofrimento, a tristeza, o vexame impingido, devem ser tais que, fugindo à 

normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar 

psíquicos do indivíduo. No caso sub judice não se vislumbra como os fatos 

descritos na inicial possam ter ocasionados sensações mais duradouras e 

perniciosas ao psiquismo humano, além de incômodo, do transtorno ou do 

contratempo, características da vida moderna e que não configuram o 

dano moral. De se ressaltar que a tutela dos danos morais abrange 

aqueles que tenham real gravidade e, assim, mereçam do direito este 

amparo. No caso dos autos, não há informação nos autos de que o nome 

da autora tenha sido incluído no rol de inadimplentes decorrente da 

referida cobrança indevida. Aliás, o comunicado aportado ao evento 

27772409, não comprova a inclusão do nome da reclamante no cadastro 

de devedores, até porque a autora obteve decisão liminar nos autos que 

discutiu a legalidade da cobrança dos valores no período impugnado. 

Porém, a cobrança não teve publicidade. Não houve negativação ou 

apontamento. O crédito da autora não se abalou. Peço vênia pela falta de 

sutileza, mas no vernáculo da rua, o nome da autora não ficou “sujo”. Da 

mesma forma, não houve corte no fornecimento do serviço na residência 

da autora. E como da petição inicial apenas há menções genéricas e 

acadêmicas acerca do instituto do dano moral, não se especificando de 

que maneira a personalidade da autora foi ofendida pela conduta da 

empresa requerida, tenho que inexiste resultado apto para ensejar a 

pretensão pleiteada, vez que trata-se de mera cobrança sem publicidade 

ao nome ou à honra da autora. Em suma, ausentes as elementares dos 

artigos 186 e 927, ambos do Código de Civil, impõe-se a improcedência da 

pretensão. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por SOLANGE DE 

FÁTIMA CARLETT HENRIQUE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A., e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 16 de março de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F.R. MEDICAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por F.R. MEDICAMENTOS LTDA – EPP em desfavor de 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

objetivando o recebimento do débito representado pelos documentos 

inclusos nos autos. Aduz o Requerente que é credora da ASSOCIAÇÃO 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE (ASPM), uma vez 

que a tempo cultivava convênio para fornecimento de produtos constantes 

em seu portfólio para a própria Requerida ou para os servidores 

municipais de Lucas do Rio Verde/MT. Alega que a Requerida ASPM 

passou a deixar de repassar o valor recebido da Prefeitura Municipal de 

Lucas do Rio Verde/MT referente os descontos efetuados em folha dos 

servidores adquirentes para a autora, assim, a autora amarga os prejuízos 

que se evolaram das comercializações efetivadas. Observo nos autos, 

que, apesar de devidamente citado e intimado a parte Reclamada não 

compareceu em audiência conciliatória, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara 

em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, tenho como aplicável os efeitos 

da REVELIA a parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Compulsando os autos, verifico que merece 

guarida a pretensão do Autor pois embasada a exordial com os 

documentos necessários para comprovar o alegado. Nesse sentido, com 

fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração as provas documentais carreadas aos autos, entendo que a 

demanda deve ser julgada procedente. À vista de tais fatos, a 

procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro 
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no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução de mérito, condenando a parte requerida à pagar a 

parte autora a quantia de R$ 3.173,87 (Três mil cento e setenta e três 

reais e oitenta e sete centavos), sendo este o valor dos documentos que 

embasam a presente demanda, acrescido de correção monetária, pelo 

INPC, desde a data do vencimento do respectivo título e de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida. Deixo de condenar a 

parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 

face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, note-se, baixe-se e arquive-se, 

não havendo requerimento para cumprimento da sentença. P. R. I. C 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BALBINA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004512-27.2019.8.11.0045. REQUERENTE: SAMARA BALBINA MACIEL 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do 

nome do autor face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, 

ambos do CDC), impõe-se a incidência do regramento consumerista 

inclusive no que interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por 

oportuno, vale mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo 

prescricional a partir da data em que tomou conhecimento da indevida 

manutenção do suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Uma vez 

rejeitada as preliminares suscitadas, e por não haver arguição de demais 

preliminares, passo ao julgamento meritório. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que, apesar de o débito litigado, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta gravação de 

áudio, relatório de chamadas além de extrato de faturas apontando a 

existência de contratação e comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 103,66 (Cento e 

três reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, nos termos da Lei 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à 

MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005480-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA CONCEICAO OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Embora a parte autora não tenha comparecido à 

audiência de conciliação, nota-se indícios de má-fé, ante a documentação 

juntada com a contestação, de modo que passo ao julgamento de mérito. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro de 

inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005421-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011577-90.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA ROTHMUND 04309749143 (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DO CARMO DE ARRUDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILDO CLEMENTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000142-68.2020.8.11.0045. AUTOR: LENIR DO CARMO DE ARRUDA 

REQUERIDO: NOILDO CLEMENTE DE SOUZA Vistos. I.Relatório. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento no estado no qual se encontra, consoante disposição dos 

artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

parte requerida, intimada, não compareceu à sessão de conciliação, razão 

pela qual decreto-lhe a revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. 

Além disso, não houve requerimento por parte do reclamado quanto à 

produção de provas (art. 349 do CPC). Com efeito, em se tratando de ação 

versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das 

exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as 

alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam 

contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com 

fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil. Além disso, como já 

analisado, a prova documental carreada ao caderno processual ampara 

sobremaneira a pretensão deduzida na peça inicial pelo reclamante, 

somando-se à aceitação tácita do requerido com os pedidos da parte 

autora. O processo comporta julgamento antecipado, haja vista a 

prescinde da produção de provas em audiência e a concordância tácita do 

requerido com o pedido inicial. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança proposta por 

LENIR DO CARMO ARRUDA em desfavor de NOILDO CLEMENTE DE 

SOUZA, e condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.900,00 

(mil e novecentos reais), sobre o qual incide correção monetária pelo 

IGP-M desde a data de entrega do imóvel pelo inquilino (requerido), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, 

o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias úteis (art. 523 do CPC), incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 124 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA PATROCINIA DE LIMA ROSSATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000065-93.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DA SILVA COMERCIO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME REQUERIDO: SILVANA PATROCINIA DE 

LIMA ROSSATTI Vistos. I.Relatório. Dispensado o relatório na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, 

inicialmente, que o feito comporta julgamento no estado no qual se 

encontra, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a parte requerida, intimada, não 

compareceu à sessão de conciliação, razão pela qual decreto-lhe a 

revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve 

requerimento por parte do reclamado quanto à produção de provas (art. 

349 do CPC). Com efeito, em se tratando de ação versando sobre direito 

patrimonial, e por inexistentes quaisquer das exceções previstas no art. 

345, do CPC, tenho como verdadeiras as alegações da parte autora, haja 

vista não vislumbrar indícios que possam contrariar o que foi afirmado na 

peça inaugural, o que faço com fundamento no art. 344 do Código de 

Processo Civil. Além disso, como já analisado, a prova documental 

carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a pretensão 

deduzida na peça inicial pela reclamante, especialmente os documentos 

que demonstram o vínculo havido entre as partes, cuja inadimplência é o 

objeto da lide, somando-se à aceitação tácita da requerida com os pedidos 

da parte autora. O processo comporta julgamento antecipado, haja vista a 

prescinde da produção de provas em audiência e a concordância tácita da 

requerido com o pedido inicial. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança proposta por 

MARCOS ROGÉRIO DA SILVA - ME em desfavor de SILVANA ROSSATI, e 

condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.216,01 (mil, 

duzentos e dezesseis reais e um centavos), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC desde a data do inadimplemento, acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis (art. 523 do CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 12 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-14.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA RAMALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1000262-14.2020.8.11.0045. REQUERENTE: JOSELINA RAMALHO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória e não há necessidade da oitiva 

das partes em audiência, tendo em vista que os documentos coligidos 

autos são suficientes ao entendimento para a conclusão do caso. 

Primeiramente, indefiro o pedido de desistência apresentado pela 

reclamante. Isso porque trata-se de manobra da parte autora, tendo em 

vista que há fortes indícios de que houve a contratação do serviço, bem 

como de pagamentos por longo período de faturas geradas em razão da 

utilização do serviço de crédito oferecido à parte autora pela instituição 

bancária requerida. A preliminar arguida em sede de contestação não 

merece acolhimento. Isso porque, em se tratando de ação versando sobre 

danos morais, não se exige o esgotamento da via administrativa como 

requisito para a propositura de ação perante o Poder Judiciário. No mérito, 

a reclamante alegou desconhecer a origem da dívida de R$ 565,65 

(quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), objeto 

de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, sob a alegação de que 

não é devedora da instituição bancária requerida. O banco requerido, por 

sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e 

coligou aos autos documentos (histórico de faturas quitadas), além de 

contrato de adesão e assinatura do cliente para a contratação do pacote 

de serviços, os quais comprovam efetivamente a contratação e a 

utilização dos serviços de cartão de crédito, e de que a inscrição do nome 

da reclamante no cadastro de devedores se deu em decorrência da 

inadimplência do pagamento das parcelas do cartão. Além disso, é 

possível aferir que a contratação do serviço foi presencial, mediante a 

apresentação de documentos pessoais da contratante. A requerida juntou 

ainda aos autos faturas geradas em razão do uso do cartão, sendo 

possível aferir o pagamento de algumas faturas, o que afasta totalmente a 

hipótese de fraude; bem como a alegação quanto à inexistência de relação 

jurídica entre as partes. Assim, é possível afirmar que a inclusão do nome 

da autora no rol de devedores ocorreu em razão do inadimplemento pelo 

não pagamento das faturas do cartão de crédito. Portanto, além de 

comprovar a existência de relação jurídica, que a autora defendeu não 

reconhecer, demonstrou a instituição financeira ainda que a reclamante 

está inadimplente com o pagamento das parcelas do cartão de crédito. 

Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que as 

do cartão de crédito foram quitadas, através da exibição de recibos 

circunstanciados. Ressalte-se como já foi mencionado nesta decisão, a 

impossibilidade de ter havido fraude na contratação do serviço, pois o 

pagamento de algumas parcelas do cartão de crédito é incompatível com a 

fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro justamente 

para não pagar. Legítima, portanto, a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes já que a instituição requerida porque decorre do 

exercício regular de direito legalmente protegido da instituição bancária 

credora do valor indicado no protesto. Pondera-se ainda que nos termos 

da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que a autora deixou de impugnar os extratos documentos juntados em 

sede de contestação, os quais comprovam a utilização do serviço do 

banco, não tendo a reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia 

(art. 373, inc. I, do CPC). Logo, a improcedência dos pedidos é medida de 

rigor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por JOSELINA RAMALHO DO 

NASCIMENTO em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A., o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006326-74.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIAS DA SILVA SOUSA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, vez que as provas produzidas nos autos não demandam 

dilação probatória e não dependem de produção de prova em audiência, 

sobretudo da oitivas das partes, pois os documentos coligidos aos autos 

são suficientes para a decisão de mérito da causa. Primeiramente, defiro o 

pedido quanto à alteração do polo passivo da demanda para constar 

SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. Anotações necessárias. O 

reclamante teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão 

da cobrança da dívida de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), cuja origem o 

autor alegou desconhecer. A requerida alegou em sede de contestação 

que a cobrança é devida, visto que o autor não utilizou a máquina de 

cartão adquirida para o recebimento de valores decorrentes de suas 

vendas mensais, razão pela qual houve a cobrança de taxa de inatividade. 

Defendeu, por outro lado, que a máquina não foi retirada da residência do 

autor por divergência de endereço. E, por fim, defendeu a inexistência de 

danos a serem indenizados. O litígio versa sobre relação de consumo 

envolvendo, de um lado, o autor, na qualidade de consumidor e, de outro, 

a empresa requerida, na qualidade de prestadora de serviços, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A negativação é 

indevida, uma vez que não há extratos nos autos, prova de que o autor 

tenha sido informado a respeito da taxa de cobrança pela inatividade do 

equipamento. Além disso, a referida taxa de inatividade não pode ser 

justificativa para a negativação do nome do reclamante no rol de 

inadimplentes, tendo em vista que sequer foi encaminhada qualquer 

cobrança anterior ao autor. Resta claro, portanto, que a parte requerida 

agiu totalmente desleal e negligente, violando a boa-fé objetiva que deve 

reger as relações contratuais. A indevida inserção do nome do reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, acarreta ofensa à imagem, 

uma vez que abala sua credibilidade nas relações sociais. O dano moral, 

conforme entendimento pacífico dos Tribunais decorre naturalmente do 

cadastro irregular, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. Nesse 

sentido: CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES 

DO SERASA. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO 

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada 

no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano 

moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 

recorrido em cadastro de devedores (REsp 332622/RJ – rel. Ministro 

CESAR ASFOR ROCHA (1098) – T4 – QUARTA TURMA – RSTJ vol. 166, p. 

424). Igualmente, é dispensável a prova do prejuízo, como tem proclamado 

o C. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte está 

consolidada no sentido de que a concepção moderna da reparação do 

dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente 

se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se 

desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (REsp n. 196.024/MG, in 

RESTJ 124/396). Como já dito, é certo, também, que a conduta do 

requerido significa violação do princípio da boa-fé objetiva que impõe a 

todos agir com dever de lealdade e transparência na realização dos 

negócios e redunda em falha na prestação do serviço. Nesse caso, os 

danos morais são presumidos e independem de prova, pois a conduta 

desidiosa do requerido foi lesiva e apta a abalar a imagem do autor, ante a 

inscrição indevida do débito. Neste passo, incontroversa a narrativa 

expendida na inicial, de rigor a condenação da parte requerida ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 315 de 788



pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pelo 

reclamante, à medida em que incontroversa a irregularidade do ato de 

negativação. Desta feita, presentes os pressupostos da responsabilidade 

civil (art. 186 do CDC), a fixação da indenização observará os critérios 

normalmente atendidos pela jurisprudência: valor econômico de origem; 

natureza, extensão e intensidade da ofensa sofrida, com abalo das 

atividades cotidianas; condições pessoais da vítima e repercussão do 

dano na vida particular dela; capacidade econômica do ofensor e 

disparidade econômica entre as partes; grau de culpabilidade e 

verificação da ocorrência de má-fé ou de dolo; histórico anterior de 

ocorrências assemelhadas; eventual contribuição da vítima para o evento 

(nenhuma); caráter preventivo da reparação do dano moral. Assim sendo, 

entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) bem atende ao 

caso, revelando-se suficiente para compensar o ocorrido, sem gerar 

enriquecimento indevido por parte do autor. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta 

por ELIAS DA SILVA SOUSA em desfavor de passivo da demanda, 

fazendo constar SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA., para: (i) declarar a 

inexigibilidade da dívida de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), bem como 

determinar que a requerida promova a exclusão do nome do autor do 

cadastro de devedores em relação a dívida objeto da presente ação, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta sentença, sob 

pena de multa diária que fixo desde logo em R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) 

condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, julgo o mérito na 

forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Atente-se quanto à 

substituição do polo passivo da demanda, fazendo constar SAFRAPAY 

CREDENCIADORA LTDA. Anotações necessárias. Sem condenação em 

custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da 

M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do 

Rio Verde - MT, 13 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005097-50.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSEFA DAIANNA DE 

LACERDA CARDOSO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O processo comporta julgamento antecipado, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de 

produção de outras provas além das constantes dos autos para o 

deslinde da controvérsia, conforme será delineado a seguir. 

Primeiramente, ressalto que embora a parte autora não tenha comparecido 

à sessão de conciliação, há indícios substancial de má-fé da parte autora 

em relação a propositura da ação. Isso porque sua ausência à audiência 

se deu após a juntada aos autos pela requerida dos documentos que 

comprovam a existência de relação jurídica entre a parte autora e cedente 

do crédito, tratando-se, portanto, de artimanha da reclamante para que 

não tenha julgamento do mérito da causa. Feitas essas ponderações, 

passos ao julgamento do mérito da causa. No mérito, aplica-se, na 

espécie, a legislação consumerista, respondendo o fornecedor dos 

serviços objetivamente por seus atos. Entretanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, não implica, por si só, na obrigatoriedade de 

uma solução jurídica favorável ao consumidor, devendo, este, apontar a 

verossimilhança de suas alegações, de modo que a inobservância de tal 

incumbência poderá impedir o reconhecimento da responsabilidade 

objetiva da reclamada. A reclamante pretende a declaração de 

inexigibilidade da dívida objeto de inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes junto ao órgão de proteção ao crédito, sob o argumento de 

que não contratou os serviços da requerida, alegando desconhecer a 

origem da dívida. A requerida, por sua vez, defendeu que a dívida foi 

objeto de cessão de crédito entre Natura Cosméticos S/A. e a requerida, 

sendo a reclamante contratante de produtos e serviços que deram origem 

ao contrato havido entre a autora e a cedente do crédito, o qual foi oriundo 

de contrato de compra e venda de mercadorias (contrato n. 

1601588893-N051550733). De fato, a requerida juntou nos autos 

declaração de cessão de crédito formalizado com Natura Cosméticos 

S/A., então credor primitivo da autora (Id. 29889881), além dos demais 

documentos que comprovam a dívida realizada pela reclamante junto ao 

cedente do crédito. Com efeito, embora seja levado em consideração a 

ausência de comunicação a respeito da cessão de crédito formalizada 

entre as partes, cujo devedor não foi notificado, por si só, não implica em 

inexigibilidade da dívida. Isso porque a comunicação da cessão é evitar 

que o devedor pague o débito ao credor primitivo, mas não tem o condão 

de declarar a inexigibilidade do crédito ou de exonerar o devedor quanto 

ao débito e, portanto, o novo credor pode exigir os direitos do credor 

primitivo e exigir o pagamento da dívida. Assim, embora não se tenham 

notícias acerca da notificação da autora/devedora quanto à cessão de 

crédito entre Natura Cosméticos S/A. e a requerida, importante salientar 

que a ausência dessa notificação não é passível de tornar a dívida 

inexigível, tampouco obsta que o novo credor pratique os atos 

necessários à manutenção dos direitos cedidos. Nesse sentido, é o 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. – A cessão de 

crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificado. 

Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar 

a notificação. – A jurisprudencia deste Superior Tribunal de Justiça afirma 

que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito 

(art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o 

novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos 

cedidos. Precedentes. – Na hipótese dos autos, não havendo 

irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de 

proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. – Recurso 

especial conhecido e provido” (REsp n. 1.603.683/RO, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJ 16.02.2017, Terceira Turma, DJe 23.02.2017). Além de 

apresentar evasivas, a reclamante em nenhum momento negou ter 

contratado os serviços do credor primitivo/cedente do crédito, e não 

juntou nenhuma contraprova do que foi apresentado nos autos pela 

reclamada cujos argumentos são insuficientes para isentar a reclamante 

totalmente de qualquer ônus, carecendo exclusivamente à requerida o 

ônus de provar a relação jurídica, apoiando-se na natureza consumerista 

que envolve a relação. Ressalte, por outro lado, que houve lapso 

suficiente considerável entre a negativação ocorrida e a propositura da 

presente ação, pondo em dúvida a verossimilhança das alegações da 

reclamante. Além disso, é possível aferir pelos documentos coligidos aos 

autos tratar-se de devedor contumaz com as obrigações legalmente 

assumidas. Tem-se, assim, que é possível reconhecer a existência de 

relação jurídica válida entre a autora e o credor primitivo, bem como a 

regularidade da inscrição do seu nome junto ao órgão de proteção ao 

crédito. Quanto à responsabilidade pela comunicação prevista no artigo 

43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, é do serviço de proteção 

ao crédito, consoante, aliás, o enunciado da Súmula n. 359 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção 

ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por 

fim, as demais teses invocadas pelas partes ainda que se fossem 

analisadas não seriam suficientes para alterar a conclusão aqui adotada. 

Logo, impõe-se a improcedência dos pedidos da reclamante. Por arremate, 

há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, 

pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 
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objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, havia contratado o serviço mediante compra de 

produtos do credor primitivo. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte 

ser condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta 

por JOSEFA DIANNA DE LACERDA CARDOSO em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL I, 

e condeno a parte autora ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC, e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor corrigido atribuído à causa. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas e honorários nesta fase processual, não significa isenção do 

pagamento da multa por litigância de má-fé aqui fixada. Submeto os autos 

ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde 

– MT, 13 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006050-43.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANO SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I. Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento 

antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

uma vez que desnecessária a produção de outras provas para o deslinde 

do feito. Pretende o reclamante a declaração de nulidade da cobrança de 

consumo de energia elétrica no valor de R$ 518,75 (quinhentos e dezoito 

reais e setenta e cinco centavos), referente a UC 6/1345964-9, referente 

ao mês de outubro de 2019. Alegou, outrossim, que o valor é exorbitante e 

não condiz com o efetivo consumo de sua residência e, assim, requereu a 

devolução da quantia paga. A requerida, por sua vez, defendeu que a 

cobrança reflete o consumo da unidade consumidora instalada na 

residência do reclamante Por outro lado, afirmou que a primeira leitura não 

foi possível porque o display estava danificado e que o valor foi aferido 

mediante a média dos últimos meses, mas posteriormente foi feita a leitura 

correta do consumo e emitido nova fatura. Analisando as alegações das 

partes e os documentos dos autos, observo que não há irregularidade nos 

valores apurados pela concessionária, visto que de acordo com o relatório 

de consumo mensal do autor para o período, a cobrança tem sido 

realizada pelo consumo de Kwh consumidos pelo reclamante, havendo 

oscilação para maior ou menor, que pode ser aferida de acordo com o 

consumo da residência. Ainda, se houvesse irregularidade ou anomalia no 

relógio medidor da residência do autor, o aumento se daria de forma 

elevada e continuada. Por outro lado, a leitura de consumo foi realizada 

pela concessionária no período questionado pelo reclamante e, demonstra 

que há simetria entre o consumo anterior ao período questionado com o 

período questionado nos autos, não havendo elementos a ensejar 

convicção no sentido de que houve cobranças injustificadas e a maior. 

Outra justificativa com relação ao aumento nos valores cobrados nas 

contas da autora para o período questionado se refere ao que não se 

pode desprezar, que as tarifas do consumo de energia elétrica no ano das 

referidas contas, no Brasil, tiveram aumento expressivo e autorizado pela 

ANEEL, com reajuste próximo a 40%. Aliás, no referido período houve 

ajuste nas tarifas de energia elétrica em que a ANEEL – Agência Nacional 

de Energia Elétrica elevou o consumo do serviço a bandeira vermelha 

(patamar 1), fixando o custo de R$ 4,169 para cada 100 quilowatts-hora 

do produto consumido. Portanto, a conta de luz ficou mais cara. As 

bandeiras tarifárias de cores verde, amarela e vermelha, nos patamares 1 

e 2, indicam que a energia custará mais cara, em razão das condições de 

geração do serviço. Assim, o sistema de bandeiras instituído, em que se 

define o valor tarifário, com base no custo para a geração de energia 

elétrica do país e aplicada para todos os clientes do território nacional, 

inclusive, com a chamada bandeira vermelha, utilizada para alto custo. 

Ora, é compreensível a indignação do autor que, juntamente com milhões 

de usuários do serviço foram atingidos pelos aumentos tarifários em 

serviços indicados como essenciais. Todavia, não cabe ao Poder 

Judiciário adentrar no mérito dos demais poderes, que efetivam os 

contratos de concessão de serviços públicos. O que se consta é que a 

reclamada, concessionária de serviço público, não detém a prerrogativa 

de rever suas próprias tarifas, cabendo ao poder concedente estabelecer 

tanto os critérios de reajuste como, periodicamente, proceder a revisão 

com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem descuidar dos 

princípios que norteiam a Administração Pública, como o princípio da 

legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais Brasileiros a respeito do assunto, 

conforme a seguinte jurisprudência: DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO – FORNECIMENTO DE TARIFA A ENTRE 2002 E 2009 – 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A 

MAIOR – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO ESTABELECIDOS 

POR LEI E NO CONTRATO, E COM FISCALIZAÇÃO DA ANEEL – 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS, SOB PENA 

DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA 

JURÍDICA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO – RECURSO DESPROVIDO. – 

Ainda que tenha sido reconhecida como adequada a fórmula de reajuste 

da tarifa de energia elétrica anteriormente prevista no contrato de 

concessão, os reajustes anteriores ao novo mecanismo tarifário não 

podem ser considerados ilegais, porque aprovados pela ANEEL e 

estabelecidos em conformidade com o contrato, a legislação de regência e 

as normas regulatórias vigentes à época. (TJ – MG – AC: 

10145130089850001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 

05.03.2013, 4ª Câmara Cível). Posto isto, de se concluir que a reclamada 

realizou as medições de acordo com as normas da ANEEL. Não havendo 

que se falar em cobranças a maior ou em revisão de contas de consumo 

ou enriquecimento indevido da concessionária. Deste modo, não houve 

falha no serviço pela requerida, já que regular a apuração do faturamento 

das contas de consumo do autor. Por outro lado, embora a demanda 

envolva relação de consumo, entendo que as alegações iniciais do 

reclamante não são dotadas de verossimilhanças, pela ausência de prova 

mínima a corroborar a sua versão, sendo descabida a incidência da regra 

da inversão do ônus da prova. Sendo assim, impõe-se a improcedência da 

pretensão do reclamante. Por fim, acredito que mais seja desnecessário, 

pois observando-se o art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, entendo que todos os argumentos deduzidos no processo foram 

enfrentados, suficientes o necessário para afirmar a conclusão adotada 

por este julgador na fundamentação deste julgado. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação 

cível proposta por ADRIANO SOUZA DOS SANTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

S/A., e julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 13 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento. Decido. Consigno que o processo 

tramitou regularmente com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Indenização por 

danos morais proposta por MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. Relata a Reclamante que, mesmo não 

possuindo relação contratual com a Requerida, vem recebendo ligações 

sem permissão da Requerente relacionadas a dívida em nome de terceiro 

desconhecido. Aduz que a Reclamada vem ligando em seu celular, em 

todos os períodos do dia e tal fato vem perturbando o descanso da 

Requerente. Informa que já solicitou inúmeras vezes que cessem as 

ligações, porém o pedido não é atendido pela Reclamada. Requereu, o 

deferimento da antecipação dos efeitos da decisão final de mérito, a fim de 

que a Reclamada suspenda as supostas cobranças indevidas. No mérito, 

pugnou pela condenação da requerida em danos morais. Liminar deferida 

no movimento de n. 28166062. Em contestação, a parte Requerida 

defendeu a boa-fé da empresa e informou tal situação não passa de mero 

aborrecimento. Pleiteou a improcedência da ação. Houve apresentação de 

impugnação reiterando os pedidos da inicial e apresentando novas 

imagens comprovando a continuidade das cobranças após decisão 

liminar. Resta incontroverso que a ré realizou inúmeras ligações para a 

parte autora, bem como restou demonstrado através de documentos que a 

Autora não possui relação contratual ou se encontra inadimplente com a 

Requerida, não havendo, portanto, motivos que justifiquem as ligações. O 

réu tinha o direito de realizar ligações para fazer as cobranças, ainda que 

inexistentes, porquanto desse vício não tinha conhecimento. No entanto, 

mesmo após ter conhecimento de que o telefone não era do Carlos, não 

cessou as cobranças e abusou desse direito ao realizar ligações 

repetitivas a ponto de perturbar a paz de espírito da autora. Assim, 

caracterizado o abuso de direito (art. 187, CC), presente o ato ilícito. No 

caso, portanto, tem-se o ato ilícito, o dano injusto, o nexo de causalidade e 

a culpa, que, tratando-se de relação consumerista, decorre da 

responsabilidade objetiva. Compete a Reclamada o zelo com a realização 

das cobranças, porém tornou-se inerte no momento em que a Reclamante 

informou não possuir qualquer relação com a Reclamada, bem como com o 

débito cobrado, ao contrário disto continuou realizando as ligações de 

forma insistente. Caracterizado o dano moral, por conduta indevida da 

reclamada, deve-se mensurar o valor da indenização. Em relação ao 

quantum indenizatório, deve ser considerada a natureza do fato e as suas 

repercussões para a requerente e, também, a finalidade pedagógica do 

instituto, a fim de que a requerida, para o futuro, melhor diligencie. 

Analisando tais situações, e tendo em vista que não há gravidade 

excessiva na conduta, entende-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) para a situação em apreço é suficiente para o aspecto 

pedagógico-punitivo e para mitigar os percalços anímicos enfrentados pela 

demandante. Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, os pedidos 

formulados na exordial para: - Confirmar a liminar deferida no movimento 

de n. 28166062 - Condenar a Reclamada a pagar a parte Autora, a título 

de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Afirma a Autora que nunca tivera qualquer enlace jurídico com o 

requerido, todavia, na data de 13 de Janeiro de 2017, foi surpreendida 

pelo apontamento de protesto da duplica mercantil nº. 123046. Aduz que o 

apontamento para protesto fora feito pelo requerido, na qualidade de 

endossatário do título em vertente pertencente a uma empresa chamada 

SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA que atualmente encontra-se com o 

CNPJ baixado. O requerido procedera com o endosso à empresa SAINT 

GERMAIN TRANSPORTES LTDA e por conta desse fato, o nome da Autora 

fora inserto nos órgãos de restrições. Integrado à lide, a Reclamada, em 

sede de contestação, aponta preliminar de ilegitimidade passiva para 

responder os termos da presente demanda, impugna os benefícios de 

gratuidade de justiça e, no mérito, aduz que atuou apenas como prestador 

de serviços na atividade de cobrança bancária de títulos, não cometendo 

qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais. É a síntese 

do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Em relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da 

Reclamada para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, 

para tanto, que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em 

desfavor do Requerente, ressalto que tal alegação não prospera. Ao 

compulsar os autos verifico que na negativação realizada pelo Requerido 

(id. 26399222) consta como credor o Banco Réu, sendo, portanto, 

responsável para responder os termos da presente demanda. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a petição inicial certidão de protesto de títulos, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida é cedente da 

duplicata mercantil motivo do protesto realizado. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 
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requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante 

ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio 

judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para que 

o Requerido exclua o nome da autora dos órgãos de restrições, sobretudo 

junto ao Cartório de Protesto, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006070-34.2019.8.11.0045. REQUERENTE: KEYTHI LARA LEISMANN 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. I. Relatório. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. As 

Circunstâncias da causa evidenciam a desnecessidade de produção de 

outras provas, comportando perfeitamente o julgamento antecipado da 

lide, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, 

conforme exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que a 

requerida apresentou contestação a respeito dos fatos narrados pela 

autora na petição inicial, demonstrando resistência ao pedido da 

reclamante. Além disso, os fatos devem ser aferidos de acordo com a 

narrativa apresentada na petição inicial. Inteligência da Teoria da 

Asserção. No mérito, a parte autora alegou ter adquirido passagem aérea 

com antecedência, no dia 20 de agosto de 2019, cujo destino seria com 

saída de Cuiabá no dia 19.11.2019, às 06h10min, e escala em Brasília às 

08h45min. A saída de Brasília se daria às 09h40min, com previsão de 

chegada às11h15min, no aeroporto de Campinas-SP. Já o retorno seria no 

mesmo dia (19.11.2019), com saída de Campinas-SP, às 18h25min, com 

escala em Brasília, às 20hmin, e com previsão de chegada ao aeroporto 

de Cuiabá, às 21h55min. Alegou, porém, que a companhia lhe encaminhou 

e-mail, nos dias 13 e 25 de setembro de 2019, informando a respeito da 

alteração dos voos, nos trechos de ida e volta, alterando o embarque para 

o dia 18.11.2019. em razão dessa alteração, a autora teve prejuízo de R$ 

432,29 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), 

referente a despesas com Transporte (Uber) e hospedagem, tendo a 

requerida se negado a ressarcir a reclamante desses valores. A relação 

jurídica é, portanto, plenamente regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, mas, isso não significa devam ser aceitas, necessariamente, 

todas as teses defendidas pela reclamante. Inicialmente, extrai-se da 

própria narrativa da autora que ele foi informado com mais de um mês de 

antecedência a respeito da alteração nos voos contratados, conforme 

e-mails enviados pela companhia aérea nos dias 13 e 25 de setembro de 

2019. Nesse caso, a conduta a requerida este em conformidade com o art. 

12 da Resolução 400 da ANAC, que determina que “as alterações 

realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto 

ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas 

aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

No mais, pelo tempo que levou entre o recebimento dos e-mails e do 

embarque, a reclamante teve tempo suficiente para se programar em 

relação aos seus compromissos. E não há nos autos nenhuma prova de 

prejuízo em relação a isso para a reclamante. Portanto, a alegada conduta 

ilícita da requerida, restou apenas o inadimplemento contratual celebrado 

com a reclamada, incapaz de gerar por si só ofensa moral compensável 

financeiramente. É que de responsabilidade contratual, em regra, não 

exsurge dano moral indenizável, pois o descumprimento do contrato gera 

reflexos unicamente no campo obrigacional, devendo as pretensões 

indenizatórias ficar restritas a essa seara. Há disciplina específica na 

legislação civilista acerca do inadimplemento contratual a qual veio 

reproduzida, em sua essência, no atual Código Civil. Nesse sentido é o 

entendimento consolidado na jurisprudência a respeito do assunto: “CIVIL. 

DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a obrigação de 

indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento 

implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso 

especial não conhecido” (Recurso Especial n. 201414/PA, Terceira Turma, 

Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Ari Pargendler, j. em 

20.06.2000). Sem destaque no original. No mais, não há prova dos ditos 

danos morais a ensejar a pretendida indenização, não bastando, para 

tanto, o mero descumprimento contratual. Assim sendo, a pretensão da 

autora procede tão somente em relação à restituição dos valores gastos 

com transporte e hospedagem, na cifra de R$ 432,29 (quatrocentos e 

trinta e dois reais e vinte e nove centavos). III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 
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reclamação cível proposta por KEYTHI LARA LEISMANN em desfavor de 

GOL LINHAS AÉREAS S/A., e condeno a requerida ao pagamento de R$ 

432,29 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), a título 

de dano material, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir 

do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, julgo o mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 16 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-69.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA VASCOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010352-69.2014.8.11.0045. REQUERENTE: MARIENE MEDEIROS DE 

OLIVEIRA VASCOS DA CRUZ REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. A embargante 

não apresentou a planilha com demonstrativo de cálculos a fim de aferir se 

há ou não excesso de execução, cuja menção a erros de cálculos no bojo 

de sua peça de impugnação não supre a ausência do demonstrativo de 

cálculos. Ressalte-se, por outro lado, que os embargos possuem matérias 

próprias de defesa cujo rol é taxativo, conforme previsão do artigo 52, 

inciso IX, da Lei n. 9.099/95: Art. 52. A execução de sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) IX 

– o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, 

versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele 

correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) 

causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. Com efeito, como não há sequer apresentação de planilha de 

cálculos sobre os valores que entende corretos, em afronta ao dispositivo 

do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil, a consequência é a 

rejeição liminar dos embargos na forma do que determina o § 5º do artigo 

525 do CPC. Aliás, a decisão exarada no evento 23093383, advertiu a 

executada acerca da apresentação da planilha de cálculos. Logo, em não 

havendo a apresentação da planilha de cálculos dos valores que entende 

corretos impõe-se a rejeição liminar dos embargos. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A. à execução que 

lhe move MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 487, inc. 

I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se a 

exequente o competente alvará referente ao objeto de penhora, a ser 

depositado na conta bancária informada no evento 25222452. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Após, 

arquive-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 16 de março de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006170-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR CORTEZ NANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006170-86.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIO CEZAR CORTEZ 

NANTES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta o julgamento 

nesta fase, independentemente da produção de prova em audiência, pois 

a questão, a esta altura é exclusivamente, de direito, nos termos do art. 

330, inciso I, do Código de Processo Civil. A preliminar de incompetência 

absoluta deste Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente 

ação não merece prosperar, à medida em que o fato trazido na petição 

inicial é a existência ou não de defeito no medidor de energia instalado na 

residência da parte autora. Aliás, o Enunciado 54 do FONAJE consagra a 

orientação na qual “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. No mérito, é possível que diante de inspeção realizada por 

preposto da requerida no medidor de consumo de energia elétrica na 

residência do reclamante, restou constatado que o equipamento 

apresentava violação (medidor com alterações fora do padrão, adulterado 

pela ação humana), cujo defeito acarretava medição de consumo de 

energia menor que o consumo real. A Lei n. 9.427/96 criou a Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – atribuindo-lhe poder 

regulamentador, exercido, para o que interessa ao caso, através da 

Resolução n. 456/00, a qual estabelece as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica a serem observadas pelas 

concessionárias. Referida norma estabelece o procedimento a ser 

adotado em caso de constatação de irregularidade na unidade 

consumidora. Ocorre que a mera lavratura unilateral de termo de 

ocorrência de irregularidade, não pode ser aceita judicialmente como 

prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados, 

sobretudo porque o consumidor sequer estava presente para acompanhar 

à inspeção realizada pela concessionária, conforme mencionado no 

próprio termo de ocorrência, já que sequer consta a assinatura do 

reclamante, mas de terceira pessoa e que não há nos autos informações 

de que esta pessoa tinha poderes para representar o autor na inspeção 

realizada pela concessionária. E, afirmando o reclamante na petição inicial 

a inexistência de irregularidade praticada por ele no relógio medidor, 

torna-se ínsita sua manifestação pela realização de tal perícia – ainda que 

em fase judicial. Em razão da notória impossibilidade da realização da 

sobredita perícia no local e momento em que efetuada a inspeção, cumpria 

a requerida acautelar sua conduta, mediante a adoção da providência 

alvitrada no § 4º do artigo 72 da citada resolução, ou seja, acondicionar o 

medidor em invólucro específico, lacrando-o no ato da retirada e 

encaminhando-o ao órgão responsável pela perícia, na presença do titular 

da unidade consumidora. A inobservância de tal procedimento acarreta a 

inviabilidade da realização da perícia, eis que, no próprio ato da inspeção, 

os prepostos da requerida procederam à violação dos lacres a fim de 

constatarem unilateralmente a alegada irregularidade. Se tal procedimento 

dinâmico, por um lado, possibilita à requerida a verificação imediata de 

eventual irregularidade, por outro, em caso de impugnação judicial – ou 

mesmo administrativa – acarreta-lhe o ônus de arcar com a inviabilização 

da referida perícia. Isto porque, concomitantemente à inspeção, ocorreu a 

violação dos lacres do medidor e o relógio, quando de sua substituição, 

permaneceu sob a guarda de uma das partes, a saber, da empresa 

requerida e, depois, foi por esta descartado. Ora, o procedimento 

estatuído pelo § 4º, do artigo 72, da Resolução n. 456/00 da ANATEL, é o 

único que preserva o aspecto do medidor quando da inspeção, a fim de 

que seja aferido o estado quando da perícia realizada por terceiro 

imparcial. Se o lacre foi violado e o medidor substituído encontra-se sob a 
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posse da empresa requerida, macula-se irremediavelmente qualquer 

pretensão de imparcialidade dos resultados a serem obtidos em eventual 

perícia no mesmo – isso porque restará perene eventual dúvida sobre 

indevida manipulação do mesmo pela requerida anteriormente à perícia. O 

cerne da questão sub judice está na forma como a requerida, por meio do 

seu preposto, procedeu, e quanto a tal procedimento administrativo, 

indubitavelmente, é de se concluir que foi ilegal, porquanto, não se pode 

olvidar que o consumidor está atualmente protegido por garantia 

constitucional que a empresa requerida, como concessionária de um 

serviço público, não pode ignorar e, por isso, sua atuação, ainda que 

privilegiada no posicionamento com o consumidor, não pode ocorrer como 

se bastasse sua palavra ou sua determinação, como um Fato do Príncipe, 

de que não coubesse recurso. Pela forma como procedeu 

administrativamente, a requerida, sem qualquer dúvida, violou garantia 

constitucional dos autores prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal, 

segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e os 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

com os meios e os recursos a ele inerentes. Ora, se a constatação das 

irregularidades descritas no termo de ocorrência não foi efetivada na 

presença de duas testemunhas, como se depreende da prova 

documental, não é de admitir-se a efetiva ocorrência de fraude e 

irregularidades, que não se presumem, e devem ser devidamente 

provadas. E, como logo em seguida a requerida, concluindo pelas 

irregularidades calculou unilateralmente a energia que havia sido desviada 

em determinado período e emitiu a conta de fornecimento sem sequer dar 

ao autor a oportunidade de defender-se de forma ampla e observando o 

princípio do contraditório, é de concluir-se que realmente houve violação 

ao preceito constitucional da ampla defesa, pois o ato seguinte seria pagar 

ou ter a energia interrompida. E, por cediço, a perícia no medidor é 

irrelevante para o deslinde da matéria versada nos autos – consoante 

rotineiramente verifica-se nos feitos em que tal prova foi produzida. 

Assim, seria inadmissível condenar o reclamante sumariamente, com 

violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir de 

documentos unilateralmente produzidos, no pagamento de valor também 

apurado de modo unilateral, sob pena de violação à garantia constitucional 

do devido processo legal. Como se vê, pois, o proceder da requerida 

implica em inviabilização prática de direito assegurado ao consumidor pelo 

inciso II do artigo 72 da citada resolução, com a redação que lhe foi dada 

pela Resolução n. 90/01 da ANEEL. Frise-se, ademais, que não há que se 

exigir do consumidor prova de fato negativo, a saber, que não adulterou o 

medidor. Aplicável, ainda, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, eis que se trata 

de hipótese típica de hipossuficiência técnica. Vale ressaltar, neste 

momento, que a requerida não juntou nos autos nenhum documento que 

pudesse comprovar a legalidade da cobrança realizada. Ademais, a mera 

juntada de telas informatizadas de seu sistema não é suficiente para a 

comprovação da legalidade das cobranças em questão. E ainda, a 

requerida não juntou nos autos nenhum documento que pudesse 

comprovar a suposta irregularidade no relógio medidor e não preservou 

este, inviabilizando a perícia direta. Isso já seria suficiente para a 

conclusão da veracidade das alegações do consumidor e reconhecimento 

do defeito na prestação do serviço. Nesse sentido, já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, assentando que “caberia à concessionária dos 

serviços fornecer os elementos de prova das alegações feitas, já que o 

ônus da prova cabe a quem alega o fato. Não o fazendo, impossível a 

caracterização de fraude”. Precedentes: REsp 62.097/SP. Sem destaque 

no original. Aliás, não há prova nos autos de que após a notificação o 

consumo de energia tenha aumentado não houve aumento no consumo na 

unidade consumidora objeto de reclamação dos autos, conforme se 

verifica nos históricos trazidos aos autos em comparação as faturas 

geradas antes da fiscalização da concessionária, razão pela qual deverá 

ser declarado a inexigibilidade do débito de R$ 10.336,91 (dez mil, 

trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), vinculado a UC 

6/2253199-0. Assim, a cobrança emitida e em relação ao mês de consumo 

deverá ser feita mediante a utilização da média de consumo dos últimos 

seis imediatamente anteriores ao período impugnado. Por fim, quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, não merece acolhimento, tendo 

em vista que não há prova nos autos quanto ao corte indevido no 

fornecimento do serviço, bem como de inscrição indevida do nome do 

reclamante no cadastro de devedores em razão do débito objeto da lide. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por MARIO CESAR 

CORTES NANTES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., para: (i) TORNAR definitiva a decisão 

que concedeu a tutela provisória (Id. 27385557); e (ii) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito de R$ 10.336,91 (dez mil, trezentos e trinta e seis 

reais e noventa e um centavos), vinculado a UC 6/2253199-0. Assim, a 

cobrança emitida e em relação ao mês de consumo deverá ser feita 

mediante a utilização da média de consumo dos últimos seis imediatamente 

anteriores ao período impugnado. Consequentemente, resolvo o mérito da 

lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de março de 2020. César Lima de Paula 

Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001686-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ BOURSCHEID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VITORINO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001686-28.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: MAURO LUIZ BOURSCHEID 

EXECUTADO: SIDNEY VITORINO DA ROCHA Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida 

que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNARA CRISLEY DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006355-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MESSIAS DOS SANTOS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006355-27.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CLEUZA MESSIAS DOS 

SANTOS FIGUEREDO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. I. 

Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. As Circunstâncias da causa evidenciam a 

desnecessidade de produção de outras provas, comportando 

perfeitamente o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos 

princípios da celeridade e economia processual, conforme exegese do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse de agir, tendo em vista que a requerida apresentou 

contestação a respeito dos fatos narrados pela autora na petição inicial, 

demonstrando resistência ao pedido da reclamante. Além disso, os fatos 

devem ser aferidos de acordo com a narrativa apresentada na petição 

inicial. Inteligência da Teoria da Asserção. Restou incontroverso, que a 

autora adquiriu serviços da requerida para obtenção de transporte aéreo 

com saída de Cuiabá para Fortaleza – CE, com embarque de ida para o dia 

7.11.2019 e retorno para o dia 24.11.2019. Porém, o voo de retorno para o 

dia 24 de novembro de 2019 foi cancelado, por motivos operacionais, 

conforme informações da companhia aérea. Com efeito, embora tenha 

havido remarcação do voo, a A espera foi longa e cansativa, não tendo 

sido respeitada a ordem de preferência. Além disso, a viagem no dia 

seguinte somente foi possível porque o genro da autora que estava na 

sua companhia, conseguiu que a requerida fizesse a transferência da 

reclamante e de sua família para outra companhia aérea, e apenas 

conseguiu chegar a Cuiabá, após 40 horas de atraso da programação que 

havia feito anteriormente com sua família. Em sede de contestação, a 

requerida limitou-se a defender que o cancelamento do voo se deu por 

motivos operacionais, como excludente da responsabilidade civil. No mais, 

impugna os pedidos de indenização por danos morais e pugna pela total 

improcedência dos pedidos. Restou-se, portanto, incontroverso que a 

autora teve de suportar, no contrato de transporte que firmou com a 

requerida, atraso de mais de 40 horas para retornar a Cuiabá e, 

posteriormente, chegar a seu destino final. E, nesse ponto, embora a 

requerida argumente defeitos operacionais, deve ser responsabilizada 

pelos danos causados à usuária do serviço, tendo em visto o risco da 

atividade empresarial desenvolvido pela reclamada, ou seja, risco do seu 

negócio, bem como pela falha no serviço prestado. Portanto, tendo em 

vista que a requerida não comprovou que ofereceu a autora outras 

opções de embarque para que chegasse a seu destino no prazo 

anteriormente pretendido ou, ao menos, que minimizasse os efeitos de seu 

inadimplemento contratual, fica evidenciada a falha em sua prestação de 

serviços. Assim, imperioso observar que o fato de a requerida ter 

fornecido (ainda que com restrição) auxílio material (alimentação) e 

hospedagem à autora não podem ser considerados como elementos 

minimizadores de sua inexecução parcial do contrato, uma vez que, tendo 

havido atraso de voo de retorno superior a 40 horas, era obrigação da 

requerida fornecer outras opções à parte autora. A requerida minimizaria 

os efeitos, se tivesse colocado a autora noutro voo ainda que fosse de 

outra companhia aérea a fim de que chegasse ao seu destino a tempo, 

para que a autora não ficasse tanto tempo a esperando uma solução para 

o caso, o que não o fez, questão também incontroversa. É nítida a falha na 

prestação do serviço da requerida e tal falha não fica evidenciada tão 

somente pelo cancelamento do voo, mas sim e, principalmente, pelo 

descaso da requerida para com a consumidora, que mesmo tendo 

contratado com antecedência os serviços de transporte da reclamada, se 

viu desamparada e sem apoio, aguardando a chegada ao seu destino por 

mais de 40 horas. No presente caso, todavia, restou comprovado nos 

autos que a falha do serviço gerou efeitos e provados danos morais, pois 

ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, notadamente em virtude 

de longa espera de 40 horas para chegar ao seu destino. Ademais, não 

comprovou que minorou o dano sofrido pela reclamante e, nem mesmo a 

impossibilidade de fazê-lo (por exemplo, demonstrando a ausência de 

outros voos em outras companhias para fazer o trecho 

cancelado/atrasado em tempo menor). Caracterizado o defeito na 

prestação de serviço, ante o cancelamento do voo e das condições nas 

quais a autora permaneceu até a reacomodação em outro voo, há que se 

reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa requerida e sua 

obrigação de reparar o dano moral suportado pela autora. Na espécie, os 

danos morais estão plenamente justificados e provados em razão do 

desespero, angústia e sofrimento impingidos pela requerida à autora, que 

obviamente teve sua paz e tranquilidade totalmente abaladas em razão a 

falha na prestação dos serviços da requerida. Ora, o descaso da 

requerida no atendimento à consumidora, a tentativa de suprimir sua 

responsabilidade, esquivando-se de suportar os riscos da atividade que 

explora é passível de gerar sua responsabilização. O dano moral está 

configurado, não só pelo descaso e desrespeito com o consumidor, que 

não conseguiu solucionar administrativamente demanda, mas também, e, 

principalmente, pelo caráter punitivo e pedagógico que integra este tipo de 

reparação. Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em 

valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição 

familiar, cultural, política, social e econômico-financeira do ofendido e as 

condições e o grau de culpa do lesante, de modo que com a indenização 

se consiga trazer uma satisfação para o ofendido, sem configurar 

enriquecimento sem causa, e, ainda, uma sanção para o ofensor. 

Considerando que a requerida é empresa de grande porte; considerando a 

gravidade do ato ilícito praticado; considerando que, em que pesem os 

transtornos, a autora não comprovou a perda de nenhum compromisso 

pessoal inadiável, considerando que é incontroverso que o atraso foi 

superior a 40 horas até a chegada ao destino final, considerando que é 

incontroverso que a requerida forneceu auxílio material e hospedagem à 

requerente e, considerando o caráter pedagógico de que também deve se 

revestir a indenização por danos morais, mostra-se adequado a cifra de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que é suficiente para amenizar o sofrimento 

da parte autora e dissuadir a parte requerida de igual e novo proceder. Por 

fim, ressalto que a situação vivenciada pelos demais integrantes da família 

da reclamante não foi analisada neste processo, tendo em vista que não 

servem para aferir o dano experimentado pela autora e, sobretudo, porque 

não são partes na presente ação. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

CLEUZA MESSIAS DOS SANTOS FIGUEIREDO em desfavor de GOL 

LINHAS AÉREAS S/A., e condeno a requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados 

da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 16 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004952-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se e dê-se baixa, 
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observadas as formalidades legais. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010455-47.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATON CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010455-47.2012.8.11.0045. EXEQUENTE: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: DIONATON CORREA Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que efetuadas diversas 

tentativas para localização de bens do executado, não houve êxito em 

nenhuma delas. É o relatório. Fundamento e decido. Consigo que já foi 

realizada tentativa de penhora (id. 11952931) no endereço Avenida João 

Paulo II, s/n°, Centro, Itanhangá, e a medida foi infrutífera, conforme 

certidão id. 18754130, de modo que o pedido para nova penhora no 

mesmo endereço deve ser indeferido. Considerando o disposto no artigo 

53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo deverá ser extinto. Destaca-se que o feito tramita há 

aproximadamente 8 anos, sem que fossem localizados bens do 

executado, não sendo possível a permanência do feito por tempo 

indeterminado. Consigne-se que o processo poderá ser desarquivado, a 

qualquer tempo, se futuramente forem encontrados bens disponíveis para 

penhora, conforme preconiza o artigo § 3º do artigo 921 do CPC. Isto 

posto, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, encaminhando-se 

aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos termos do artigo 

782, § 3° do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIONE SOUZA DA HORA OAB - 145.600.257-03 (REPRESENTANTE)

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000735-97.2020.8.11.0045. 

REPRESENTANTE: ELCIONE SOUZA DA HORA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Trata-se de ação ordinária ajuizada 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela qual a parte 

autora pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o 

réu implantar, em seu favor, beneficio assistencial de prestação 

continuada, nos termos do art. 20 Lei no. 8.742/93. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Inviável o pedido de 

antecipação de tutela, por ora, uma vez que o pedido formulado na inicial 

depende de averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca de 

sua alegada situação de miserabilidade e incapacidade. Desta forma, 

entendo que a questão depende de dilação probatória com a realização de 

exame médico pericial, bem como de estudo social, razão pela qual, por 

ora, deixo de apreciar a antecipação da tutela pretendida. Via de 

consequência, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. 

Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014). Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito 

(a) no sistema AJG, para realização de perícia médica. Quanto ao valor 

dos honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014). Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único 

profissional cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem 

como o posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em 

relação à questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que 

a parte Requerente já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data 

para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. No 

que concerne à alegada situação de miserabilidade da parte Autora, 

DETERMINO seja realizado Estudo Social, pelo Setor Social desta Comarca, 

fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento da 

determinação, devendo, ainda, as experts guardarem observância e 

consideração quanto aos fatores sociais, ambientais e pessoais, 

vivenciados pela parte Requerente. Aportando aos autos os laudos 

(médico e social), imediatamente conclusos para deliberação quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, ante a 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com a juntada de 

contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000884-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000884-93.2020.8.11.0045. AUTOR: 

ISMAEL MENDES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Determino e emenda a inicial, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte autora junte laudo médico atualizado indicando a 

incapacidade para o trabalho. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 03 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001023-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO GOMES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001023-45.2020.8.11.0045. AUTOR: 

FABIO DO NASCIMENTO GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA 

E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER 

EMERGENCIAL, entre as partes acima identificadas, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia 

requerida a conceder benefício previdenciário. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 

300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso 

porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado restou suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID 

n.º 29672781-p. 01), eis que comprova existência de contribuições em 

número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, o Requerente apresentou 

exames e relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento 

médico. Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 

29673473, indicam que o Autor está incapacitado por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

o Requerente está incapacitado para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, Sr. FABIO DO 

NASCIMENTO GOMES, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o 

benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de 

manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 03 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000681-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL STEFANELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO OAB - MT3031/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000681-34.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

JOAO ROBERTO ZILIANI EXECUTADO: MIGUEL STEFANELLO VISTOS. 

Recebo o Cumprimento de Sentença. Cumpra-se o que estabelece o art. 

1.043, da CNGC: “Quando o cumprimento da sentença se processar nos 

termos do artigo 523, do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas”. 

Em seguida, intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando, que 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º). Cálculo apresentado no ID n.º 29202835. Certificado o não pagamento 

do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, 

art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova 
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intimação, para que o devedor apresente nos próprios autos, sua 

impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual Civil. Fixo 

os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da 

causa. No mais, certifique-se a Sra. Gestora, nos autos físicos originários, 

o número do presente cumprimento de sentença e sua forma de 

tramitação. Defiro o pedido de inclusão do nome do executado, nos 

cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao SERASA EXPERIAN, CADIN e 

SPC (art. 782, §3º do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de março de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001084-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. O. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001084-03.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

VERA LUCIA OLIVEIRA MELLO EXECUTADO: VALDEMAR MUFARDINI 

GOMES VISTOS. Inicialmente recebo a inicial e os documentos a ela 

acostados. Trata-se de EXECUÇÃO, pelo rito da expropriação (art. 913, do 

CPC). CITE-SE o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, c/c do art. 913, ambos do CPC. Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 

829, § 2º do CPC). Consigne-se que recaindo a penhora em dinheiro, a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta a 

que o exequente levante mensalmente a importância da prestação (CPC, 

art. 913, parte final). Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da 

causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Cálculo encartado no ID n.º 

29725662. Defiro a gratuidade da justiça. Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 02 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. C. (EXECUTADO)

C. J. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001116-08.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

FIAGRIL EXECUTADO: CLAUMIR JOSE CENEDESE e ADENILSE 

APARECIDA CENEDESE VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA INCERTA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

ARRESTO, entre as partes acima identificadas. Inicialmente, verifica-se a 

ausência do recolhimento das custas judiciais, assim, CONDICIONO o 

cumprimento da presente decisão ao recolhimento do valor das custas 

judiciais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

comprovante de pagamento, sob pena de extinção. Após, devidamente 

certificado o recolhimento das custas judiciais, para regular procedimento 

do feito. Em síntese, narra a inicial, que a Exequente firmou junto aos 

Executados as Cédulas de Produto Rural nº 2015.14/2019-2020, datada 

de 14 de outubro de 2019 e 2015.05/2019-2020, datada de 06 de 

setembro de 2019, e que as duas perfazem a quantia de 77.231 (setenta e 

sete mil, duzentas e trinta e uma) sacas de soja. Porém, afirma que os 

Executados, após o vencimento da obrigação, vem depositando o produto 

soja no armazém da Fazenda Jatobá, Jatobá Agronegócios Ltda, 

localizada na Rodovia MT 130, Km 210, 78.870 -000, Paranatinga -MT, ao 

contrário do que preveem as cédulas de produto rural, que indicam o 

armazém da Fiagril Ltda como local da entrega. Relata que além de 

depositarem o produto em local diverso do indicado na CPR, os 

executados se recusam a liberar o escoamento do produto por parte da 

credora. Aduz que fora pactuado que a quantidade do produto não 

entregue sofreria o acréscimo de 10% (dez por cento) a título de multa 

moratória, juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo 

IGPM-FGV, além de cláusula penal compensatória no importe de 50% e 

honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), mas que 

voluntariamente reduz os encargos moratórios para 10% de multa 

moratória, 10% de cláusula penal compensatória e 10% de honorários 

advocatícios. Diante disso, requer a concessão de liminar para o fim 

determinar o arresto e remoção do equivalente a 100.397 (cem mil, 

trezentas e noventa e sete) sacas de Soja, relativo ao pedido principal, e 

de 10.039 (dez mil e trinta e nove) sacas de soja, relativas aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, a serem realizados na Fazenda Jatobá - 

Jatobá Agronegócios Ltda, localizada na Rodovia MT 130, Km 210, 78.870 

-000, Paranatinga-MT, onde estão depositadas em nome do executado 

CLAUMIR CENEDESE; e também nos armazéns da região de Nova Ubiratã, 

em nome dos executados ou de terceiro sem penhor rural, 

determinando-se ao Oficial de Justiça que proceda como arresto e 

remoção, nomeando-se a exequente depositária da quantidade de soja 

arrestada. Sucessivamente, requer que, não sendo encontrados os 

insumos vinculados à CPR, seja deferido o arresto e remoção de tantos 

bens quantos bastem para satisfazer o crédito. Solicita ainda que seja 

determinada a expedição de Ofício à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), com 

o objetivo de que faça a juntada a estes autos das Notas Fiscais de venda 

(saída) relativas aos executados, referentes ao período da safra atual de 

Soja, ou seja, expedidas a partir do dia 01/ 02/2020 e até a data de 

protocolo da ação, e tendo em vista a confidencialidade das informações, 

requerer que seja decretado o sigilo do feito. A inicial veio acompanhada 

de documentos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do novo Código 

de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a Exequente conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, ela juntou aos autos 

Cédulas de Produtos Rurais emitidas pelos Executados, ou seja, a prova 

literal da dívida líquida, certa e exigível (ID n.º 29770364, 29770366 e 

29770370). Já o perigo de dano ao resultado útil do processo está 

evidenciado pelo “Relatório de Monitoramento de Colheita” (ID n.º 

29770364), que demonstra que foi colhido integralmente o produto (soja) 

dado em garantia no pacto celebrado entre as partes, além de extrato do 

Serasa Experian (ID n.º 29770382-p. 01), que demonstra que há anotação 

de elevado valor em nome dele nos cadastros de inadimplentes, o que 

pode prejudicar o futuro adimplemento da obrigação. Contudo, quanto à 

alegação da credora de que o todo o produto objeto dessa demanda 

esteja sendo vendido para terceiras pessoas, entendo que tal 

argumentação não restou plenamente demonstrada nos autos, haja vista 

não ter documentação suficiente que comprove que a produção colhida e 

não entregue à credora esteja, de fato, sendo depositada em nome de 

outras pessoas, senão os Executados. Posto isso, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela antecipada de urgência, para determinar o 

ARRESTO E REMOÇÃO do equivalente a 100.397 (cem mil, trezentas e 

noventa e sete) sacas de Soja relativa ao pedido principal, e de 10.039 

(dez mil e trinta e nove) sacas de soja, relativas aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, a serem realizados na Fazenda Jatobá - 

Jatobá Agronegócios Ltda, localizada na Rodovia MT 130, Km 210, 

78.870-000, Paranatinga-MT, onde estão depositadas em nome do 

executado CLAUMIR CENEDESE; e também nos armazéns da região de 

Nova Ubiratã, em nome dos Executados sem penhor rural, 

determinando-se ao Oficial de Justiça que proceda como arresto e 

remoção, nomeando-se a exequente depositária da quantidade de soja 

arrestada. Como dito, só deve ser arrestado produto (soja) que não esteja 

garantida por penhor rural a outro credor. Indefiro o pedido de ID n.º 

29770348- pp. 16/17, item “e”, visto que, como alhures explanado, não há 
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prova cabal nos autos de venda de produto a terceiros. Defiro o pedido de 

inclusão do nome dos Executados nos cadastros de inadimplentes, para 

tanto, oficie-se ao SPC/SERASA para que inclua imediatamente o nome 

deles em seus cadastros até ulterior decisão deste Juízo. O produto 

arrestado deverá ser depositado em armazém indicado pela exequente, 

ficando esta como fiel depositária dos grãos, sob as advertências legais. 

Após, Citem-se os executados para em 15 (quinze) dias, entregarem as 

coisas descritas na petição inicial pelo credor, sendo que do mandado de 

citação já deverá constar a ordem de busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo acima estipulado (art. 806, § 2º do CPC). Os 

Executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderão opor-se à execução por meio de embargos, a serem opostos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 

231, do CPC (art. 914 e 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da causa. Fixo, ainda, multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de atraso, para o cumprimento da obrigação, 

ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente 

ou excessivo (do artigo 806, § 1º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de março de 2020. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001210-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. S. (IMPETRANTE)

S. P. D. L. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIA MARIA TEXEIRA OAB - 537.910.372-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001210-53.2020.8.11.0045. 

IMPETRANTES: P. P. D. S., S. P. D. L. REPRESENTANTE: ANTONIA MARIA 

TEXEIRA IMPETRADO: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS VISTOS, 

ETC. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, 

interposto por PYETRO PEREIRA DOS SANTOS representado por 

SANDIELY PEREIRA DA LUZ representada por ANTONIA MARIA TEIXEIRA 

LUZ, contra ato do Gerente Executivo do Serviço Técnico Administrativo 

da Diretora de Benefício do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, 

visando, liminarmente, seja o impetrado compelido a realizar a imediata 

análise e conclusão do recurso ordinário administrativo feito pelo 

Impetrante, protocolado sob n. 1018764316. Relata o Impetrante que em 

15/05/2019 apresentou os documentos comprobatórios para a concessão 

do benefício de auxílio reclusão, cadastrando o pedido sob protocolo 

n°1382317753, mas afirma que o requerimento administrativo foi 

indeferido. Aduz ainda que protocolou o recurso ordinário (1ª instância) no 

dia 11/10/2019, cadastrando o pedido sob protocolo n° 1018764316, o 

qual foi encaminhado para a Central de Análises de Benefícios, mas 

sustenta que Decorrido mais de 6 (seis) meses do pedido da DER, em 

15/05/2019, bem como mais 04 (quatro) meses após o impetrante ter 

protocolado o Recurso Ordinário, sem que o mesmo tivesse nenhum 

andamento. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Da análise do feito, verifica-se que a 

matéria ora em exame, versa sobre concessão de mandado de segurança 

de teor previdenciário, impetrando contra ato do Gerente Executivo do 

Serviço Técnico Administrativo da Diretora de Benefício do Instituto 

Nacional Do Seguro Social – INSS. In casu, denota-se que a competência 

para analisar este feito é absoluta da Justiça Federal, senão vejamos: Art. 

109. Aos juízes federais compete processar e julgar: VIII - os mandados 

de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, 

excetuados os casos de competência dos tribunais federais; Nesse 

sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA GERENTE EXECUTIVA DO INSS. 

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA 

PESSOA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA FEDERAL. 1. A controvérsia 

trazida no presente conflito é sobre a prevalência, ou não, em sede de 

mandado de segurança, da competência em razão da pessoa quando há 

outro juízo competente em razão da matéria. 2. A regra de competência 

para julgamento de mandado de segurança é definida em função do foro 

da autoridade coatora, conforme decisões reiteradas desta Corte. 3. É 

forçoso o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o 

julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato da Gerente 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social de Curitiba, pois esta é 

qualificada como autoridade federal nos termos do art. 2º da Lei nº 

1.533/51. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal 

da Vara Previdenciária de Curitiba, o suscitado. (CC 69.016/PR, Rel. 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 28/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 204). Na mesma toada é a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO 

DO GERENTE EXECUTIVO REGIONAL DO INSS. AUTORIDADE FEDERAL. 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. Consoante o disposto no artigo 109, 

inciso VIII, da Constituição da República, compete aos juízes federais 

processar e julgar os mandados de segurança contra ato de autoridade 

federal. Assim, apontada como autoridade coatora o gerente executivo do 

INSS, a matéria deve ser apreciada pelo juízo federal. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Agravo de Instrumento, Nº 

70043659697, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 01-07-2011). Dessa forma, por se 

tratar o caso de incompetência absoluta da Justiça Comum, imperioso se 

torna o conhecimento de ofício da matéria, nos termos do § 1º do art. 64, 

do CPC, in verbis: “Art. 64 (...) § 1o A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

ofício.” Isto posto, verificada a competência absoluta da Justiça Federal 

para o julgamento deste mandado de segurança, considerando que fora 

impetrado contra ato de autoridade federal (Gerente Executivo do Serviço 

Técnico Administrativo da Diretora de Benefício do Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS), é necessário a sua remessa a subseção judiciária 

de Sinop-MT, por esta abranger esta comarca. Em razão disso, com fulcro 

no art. 109, inciso VIII, da CF, e no art. 64, § 3º do CPC, DECLINO da 

competência e, por consequência, determino a REMESSA do presente 

processo a Justiça Federal - Subseção Judiciária de Sinop-MT, com os 

nossos cumprimentos, para o devido processamento do feito. Com o 

trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria Judicial a remessa do 

presente processo, com as baixas e anotações legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de 

março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000719-46.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI OAB - PR29486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CALGARO (REQUERIDO)

MARCIO CALGARO - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000719-46.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: BANCO BRADESCO 

POLO PASSIVO: MARCIO CALGARO MARCIO CALGARO - TRANSPORTES 

- ME Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à 

central de mandados é necessário que a parte autora providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 142327 Nr: 4731-28.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCISIO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENOFA DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA JACIRA BERTI - 

OAB:AM/9.479, VÍVIAN SOUZA DUTRA TSCHOPE - OAB:PA/14.524, 

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551/O

 Para o julgamento dos embargos de declaração opostos, determino que 

seja apensado aos presentes autos, os autos do processo de n. 139880, 

a que se refere o embargante (pp. 14/18).

Defiro o pedido de p. 77, Anote-se o nome do novo procurador do 

embargado, Denofa do Brsil Ltda, na capa dos autos e no sistema, para 

que possa recebar as intimações vindouras (pp. 77/79).

Em seguida conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120110 Nr: 588-30.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALISSON LUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:MT 13.124-B, JOSIMERI 

CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES - OAB:20034/O, REGIS 

ALBRECHT - OAB:24597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

decisão proferida as pp. 108, pelo requerido/embargante, por meio da 

Defensoria Pública desta comarca, alegando a existência de obscuridade 

no r. decisum, ao argumento de que não há como dissociar o efeito 

constitutivo da sentença, que é considerar a requerente como herdeira, 

caso sagrar-se vencedora na demanda, havendo, por outro lado, a 

necessidade de ampla dilação probatória, o que pode causar prejuízo ao 

infante, por isso a necessidade de proximidade entre o órgão jurisdicional 

e a parte requerida, visando a sua proteção integral, em razão da sua 

condição de menor, assim requer que seja sanada a alegada 

(...)pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão 

embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de 

declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa 

prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (EDcl nos EDcl 

no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).”Assim, os presentes 

embargos não incidem em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do CPC, pois a decisão proferida fundamentou expressamente as 

suas razões (p. 18), para manutenção da demanda nesta comarca. Aliás, 

eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o 

deslocamento da competência para outra comarca.Posto isto, REJEITO os 

embargos declaratórios levantados pelo embargante, mantendo todos os 

termos da aludida sentença, com vista ao seu integral cumprimento.Vistas 

a Defensoria para que apresente defesa no prazo legal, em prol do menor, 

conforme decisão de p. 45.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35747 Nr: 765-04.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARIA DA GLORIA DESORDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A, TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - 

OAB:6163/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto contra 

DECISÃO proferida a p. 248, pelo exequente/embargante, alegando a 

existência de omissão, contradição e obscuridade no r. decisum, ao 

argumento de que o depósito realizado pelo Banco executado a p. 

226/verso,( .......)do prazo recursal da sentença que homologou os 

cálculos, na fase de liquidação, o feito fosse remetido ao Distribuidor, para 

anotar a fase de cumprimento de sentença, para que, somente após isso, 

procedesse nova intimação do Banco, para efetuar o pagamento do 

devido.Portanto a contagem do prazo para pagamento não pode ser 

computada a partir da intimação da decisão de p. 224, assim a certidão 

contida a p. 247 está devidamente correta, já que certificou que não havia 

ainda procedido a intimação do Banco, para efetuar o pagamento do 

devido, na fase de cumprimento de sentença.De qualquer forma, antes 

mesmo, que a intimação do banco/executado ocorresse, na fase de 

cumprimento de sentença, o executado veio aos autos e comprovou o 

depósito do valor devido (pp. 226 e verso), logo o depósito realizado a p. 

226 /verso, encontra-se dentro do prazo legal.Assim, os presentes 

embargos não incide em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do CPC, pois a decisão proferida fundamentou expressamente, que o 

depósito foi realizado dentro do prazo legal.Posto isto, REJEITO os 

embargos declaratórios levantados pelo embargante, mantendo todos os 

termos da aludida decisão, com vista ao seu integral 

cumprimento.Intime-se o exequente, para que cumpra a decisão de p. 248, 

no prazo de 15(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121158 Nr: 1152-09.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO SARLAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006137-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SENA DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006137-96.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

ANGELITA SENA DA SILVA FERREIRA EXECUTADO: TEIXEIRA & ARAUJO 

EVENTOS E CURSOS LTDA - ME VISTOS. Ista esclarecer que fora 

determinado no ID n.º 27273981, a juntada de procuração conferida ao 

advogado da parte executada, e não da parte exequente. Cumpra-se 

integralmente a decisão de ID n.º 2727398. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001538-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001538-22.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

PEDRINA MARIA DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 327 de 788



SOCIAL - INSS VISTOS. Intime-se o perito para que marque nova data para 

a realização de perícia. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000027-22.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000027-22.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Com fulcro nas 

normas dispostas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, 

visando conferir o efetivo contraditório, bem como evitar o proferimento de 

eventual decisão-surpresa, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca da eventual conexão entre o presente 

feito e aquele autuado sob o n. 1000025-52.2020.8.11.0021 em trâmite na 

2ª Vara desta Comarca (id. 29636034). 2 – Em seguida, REMETAM-SE os 

autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000439-50.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU FONSECA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000439-50.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002573-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

prefeitura de nova nazaré (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002573-84.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do Código 

de Processo Civil[1], INTIME-SE a requerente (DJE) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, colacione aos autos as últimas 03 (três) declarações de 

seus respectivos impostos de renda, bem como os 03 (três) últimos 

extratos bancários de suas contas-correntes e poupança, a fim de 

analisar a renda mensal de modo que este Juízo possa apreciar os 

pressupostos para a concessão do benefício solicitado, sob pena de 

indeferimento. 2 – Com a juntada das declarações dos impostos de renda 

pelos exequentes, este Juízo DETERMINA o segredo de justiça desta 

demanda, nos termos do Recurso Especial n. 1349343/SP, submetido a 

julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação 

[1]§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002637-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002637-94.2019.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA em face de BANCO BMG S/A, 

ambos qualificados no processo em epígrafe. O artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] preceitua a possibilidade de emenda ou complementação 

da inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 

319 e 320 do aludido diploma, assim como, quando presentes defeitos 

capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda. Da análise da 

inicial, depreende-se que a parte autora se trata de pessoa analfabeta, 

portanto, o instrumento de mandato outorgado ao seu patrono deverá 

atender os requisitos do art. 595 do Código Civil aplicado analogicamente a 

tais casos, em consonância com decisão proferida em Procedimento de 

Controle Administrativo julgado pelo Conselho Nacional de Justiça[2], o que 

não ocorreu na espécie (id. 27704530). Portanto, afigura-se necessária a 

regularização da representação judicial da parte autora, devendo o 

instrumento de mandato ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas devidamente qualificadas. 1 – Isto posto, INTIME-SE a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente instrumento de mandato 

com preenchimento dos requisitos legais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 2 – Após, 

venham os autos CONCLUSOS para análise do pedido de tutela 

antecipada e demais deliberações. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação 

[1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. [2] PROCEDIMENTO DE 

CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO 

PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração 

outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à 

Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação 

(art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser 

aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de 

Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal 
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Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no sentido de 

reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a 

excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja 

somente por instrumento público. (CNJ - PCA - Procedimento de Controle 

Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª 

Sessão - j. 06/04/2010).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000437-80.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000437-80.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000438-65.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI WISNHESKI (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLINE PINHEIRO DIAS OAB - RS106861 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DA SILVA MACHADO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000438-65.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32258 Nr: 1258-53.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolmir Antoninho Pezzini, Carmela Libera Pezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a impugnação apresentada pelo 

executado às fls. 464/475, determinando que a multa prevista no artigo 

523, §1º do CPC incida apenas sobre o valor apurado pela perícia judicial, 

deduzido o valor incontroverso levantado pela exequente (fls. 541/542).2 

– Após a preclusão das vias impugnativas, não sendo interposto recurso 

em que se confira efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás 

de levantamento contemplando o valor apurado em perícia (fl. 601/607), 

atentando-se para a respectiva natureza e titularidade do crédito, devendo 

a parte autora ser intimada para informas as contas judiciais para 

transferência dos valores.3 – INTIME-SE a parte credora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova a atualização do débito remanescente, 

consignando-se que, os juros moratórios não deverão incidir desde a data 

da realização do depósito judicial.4 – Após, INTIME-SE o executado para 

manifestação, consignando o prazo de 10 (dez) dias.5 – Caso não haja 

insurgência em relação aos valores atualizados EXPEÇAM-SE os 

competentes alvarás em favor do exequente e, quanto ao saldo 

remanescente em conta judicial, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em 

favor da parte executada. Do contrário, CONCLUSOS para deliberações 

necessárias. 6 – PROMOVA-SE o levantamento do valor remanescente 

dos honorários periciais em favor do perito nomeado, na forma requerida 

(fl. 763).7 – Cumpridos os atos acima, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que entender de direito. 

Em caso de inércia será reputado o cumprimento integral da obrigação.8 – 

Com espeque na Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça , este 

Juízo deixa de fixar honorários sucumbenciais. 8 – Por fim, CONCLUSOS 

para deliberações finais.9 – CUMPRA-SE expedindo-se o necessário.Água 

Boa/MT, 13 de março de 2020.JEAN PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito 

em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37869 Nr: 2471-60.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do depósito em conta judicial do valor requisitado mediante RPV 

(fl. 158), EXPEÇA-SE alvará para levantamento do numerário, devidamente 

atualizado monetariamente, utilizando-se dos dados bancários informados 

na petição de fl. 156.

2 - INTIME-SE pessoalmente a parte autora, preferencialmente por carta 

ou, na impossibilidade, por mandado, acerca dos valores levantados por 

seu patrono.

3 - INTIME-SE o exequente para que, em 10 (dez) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito. Em caso de inércia, será reputado o 

cumprimento integral da obrigação.

4 – Em seguida, CONCLUSOS para deliberações finais.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 92274 Nr: 1787-33.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Shirley de Fatima Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE a impugnação oferecida pela 

autarquia ré às fls. 172/172v para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados em fl. 173.2 – Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o 

competente RPV/Precatório, encaminhando ofício necessário.3 - Com a 

resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores referentes estão 

disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.4- Após, 

CONCLUSOS para deliberações finais.5 – Com fundamento no princípio da 

causalidade CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico pretendido 

(diferença entre o valor total dos cálculos apresentados).No entanto, ante 

a autora ser beneficiária da justiça gratuita, a obrigação que lhe couber 

deve permanecer sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, 

do Código de Processo Civil.6 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 

12 de março de 2020.JEAN PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em 

Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 98852 Nr: 1579-15.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMLF, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DESPACHO

1 – Considerando o acórdão que negou o provimento ao recurso 

interposto, majorando o ônus sucumbencial fixado em sentença (fls. 

133/139), cujo trânsito em julgado resta devidamente certificado à fl. 142, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem o que entenderem de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os presentes autos com 

as baixas de estilo e anotações necessárias.

3 – Às providências.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 102706 Nr: 3882-02.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA REIS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a Fazenda Pública devedora na pessoa de seu 

representante judicial mediante remessa dos autos em carga para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, ex vi do 

artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 105591 Nr: 5534-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moura Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante da ausência de impugnação ao cumprimento por parte do 

executado (fl. 82), este Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo 

exequente em fl. 80.

2 – EXPEÇAM-SE as competentes Requisições de Pequeno Valor (RPV), 

atentando-se para o valor referente aos honorários sucumbenciais cujo 

requisitório deverá ser expedido em favor do respetivo titular.

3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmado o depósito dos valores, 

EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás de levantamento, intimando-se a 

parte autora, se for o caso, para informar os dados de conta bancária de 

sua titularidade.

4 - Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

5 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 110556 Nr: 2747-18.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelce Terezinha Senger Weissheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por IDELCE TEREZINHA 

SENGER WEISSHEIMER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), ambos qualificados no encarte processual, visando o 

recebimento da obrigação quantia certa.

 Intimada, a autarquia executada manifestou concordância com os 

cálculos apresentados (fl. 138-v), razão pela qual deve o aludido memorial 

de cálculos ser homologado.

 1 – Nesta senda, este Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo 

exequente à fl. 136-v

2 – EXPEÇAM-SE Requisições de Pequeno Valor para pagamento 

conforme cálculo acima mencionado, com fundamento no artigo 535, §3º, II 

do CPC, atentando-se para o valor dos honorários sucumbenciais, cujo 

requisitório deverá ser expedido em nome do patrono da parte autora.

3 – Com a resposta dos ofícios e, sendo confirmada a disponibilização, 

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que informe os dados da 

conta bancária de sua titularidade. Após, EXPEÇAM-SE alvarás para 

levantamento das quantias utilizando-se dos dados informados.

 4 – Uma vez expedidos os alvarás, INTIME-SE a parte autora para que, em 

10 (dez) dias, se manifeste. Em caso de inércia, será reputado o 

cumprimento integral da obrigação.

5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 113936 Nr: 4700-17.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando a decisão monocrática que homologou o acordo 

ajustados entre as partes, realizado por intermédio do Núcleo Central de 

Conciliação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, (fls. 121/122), cujo 

trânsito em julgado resta devidamente certificado à fl. 130, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os presentes autos com 

as baixas de estilo e anotações necessárias.

3 – Às providências.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 116565 Nr: 6549-24.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Jose Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 6551-91.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilario Kleinebing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando acórdão que deu parcial provimento ao recurso 

interposto (fls. 125/128), cujo trânsito em julgado resta devidamente 

certificado à fl. 133, INTIMEM-SE as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os presentes autos com 

as baixas de estilo e anotações necessárias.

3 – Às providências.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1035547 Nr: 5328-35.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 A Defensoria Pública se manifestou informando que os menores, partes 

no processo, estão atualmente residindo com sua genitora no município de 

Alto Horizonte/GO, requerendo, desta feita, o declínio de competência e 

remessa dos autos para o Juízo daquela Comarca (fl. 43).

Manifestação ministerial em concordância com o declínio de competência 

(fl. 45).

 Segundo a Jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, em 

casos que envolvam interesses de crianças e adolescentes, deverá ser 

observada a doutrina da proteção integral, insculpida no art. 227 da 

Constituição da República.

 Nesta quadra, para fins de fixação de competência, se aplica o disposto 

no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o 

princípio do Juízo imediato, visando o melhor interesse do menor , sendo 

mitigadas as regras gerais de competências previstas pelo Código de 

Processo Civil, a exemplo da regra da perpetuatio jurisdctionis (art. 43 do 

CPC).

1 - Ante o exposto, este Juízo DECLINA da competência para julgamento 

do feito e DETERMINA a remessa destes autos ao Juízo da comarca de 

Campinorte-GO, distrito judiciário de Alto Horizonte-GO, com as baixas e 

anotações necessárias.

2- CIÊNCIA às partes e ao Ministério Publico.

3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 11517 Nr: 1320-69.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani, Terezinha Cattani, Enio 

Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT, Rafael 

Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 DECISÃO

1 – Diante da manifestação do exequente (fl. 377), EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento do numerário penhorado nos autos (fl. 355), devidamente 

atualizado monetariamente, utilizando-se dos dados da conta bancária 

informados pelo autor na referida petição.

2 – Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer as medidas pertinentes para deslinde do feito, sob pena de 

suspensão.

3 – Com ou sem requerimentos, CONCLUSOS para as deliberações 

necessárias.

4– INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 12840 Nr: 2254-27.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048

 DECISÃO.
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1 - Considerando a manifestação da parte exequente (fl. 145-v), 

DEFERE-SE o pedido formulado. Assim, com fundamento no art. 151, inciso 

VI, do Código Tributário Nacional, este Juízo SUSPENDE o curso da 

presente execução pelo prazo de 1 (um) ano.

2 – Decorrido este prazo, certifique-se e abra-se vista dos autos à parte 

exequente com a advertência de que não havendo manifestação o 

processo será arquivado (artigo 40, §2º da LEF).

 3 – Fixa-se o termo final do prazo no dia 31 de outubro de 2020 e, não 

havendo manifestação da exequente, CONCLUSOS para extinção 

definitiva.

4 – Conste anotação do sistema Apolo lembrete a fim de que seja 

desarquivado o feito e promovida a Conclusão na data acima consignada 

(31/10/2020).

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 13377 Nr: 341-73.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIeCdB, WMM, APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:, ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tainah Elita de Arruda 

Lasmar Wiedtheuper - OAB:14.476

 DECISÃO.

1 - Considerando a manifestação da parte exequente (fl. 185), DEFERE-SE 

o pedido. Assim, com fundamento no art. 151, inciso III, do CTN, 

SUSPENDE-SE o curso da presente execução pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

2 – Decorrido este prazo acima assinalado, CERTIFIQUE-SE e abra-se 

vista dos autos à parte exequente com a advertência de que não havendo 

manifestação o processo será arquivado (artigo 40, §2º da LEF).

 3 – Fixa-se o termo final do prazo no dia 30 de abril de 2020 e, não 

havendo manifestação da exequente, CONCLUSOS para extinção 

definitiva.

4 – Conste anotação do sistema Apolo lembrete a fim de que seja 

desarquivado o feito e promovida a conclusão na data acima consignada 

(30/04/2020).

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 19271 Nr: 2420-88.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Edson Azolini - OAB:OAB/MT 3094

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 485, §1º do CPC), se manifeste acerca do retorno do 

procedimento de Requisição de Pequeno Valor oriundo do Departamento 

Auxiliar da Presidência (fl.158), sob pena de extinção do processo.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 22059 Nr: 1412-42.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Bissolotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz, Eliana Espigari da 

Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:OAB/MT 3.608-B, Emílio Nage Haddad Coutinho - OAB:OAB/MS 

10337

 DECISÃO1 – Em que pese o requerimento formulado pelo exequente (fls. 

366/372), este Juízo INDEFERE os pedidos de suspensão da carteira 

nacional de habilitação e bloqueio dos cartões de crédito dos executados, 

uma vez que, nada obstante a autorização conferida ao Magistrado pelo 

art. 139, IV, do Código de Processo Civil , as medidas ora requeridas se 

revelam desproporcionais e inadequadas para a satisfação do crédito, se 

prestando unicamente a restringir direitos do devedor. )2 – INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis 

de constrição, sob pena de incidência das disposições do art. 921, III, do 

Código de Processo Civil. 3 – CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 12 de março de 

2020.JEAN PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 3035-10.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Fernandes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Ante a necessidade de regularização de representação processual 

após o óbito da parte autora, mediante habilitação dos herdeiros/espólio do 

Sr. Diomar Fernandes Borges, em conformidade com o teor da decisão de 

fl. 146, este Juízo INDEFERE o pedido de fl. 153.

 2 – ARQUIVEM-SE os autos até ulteriores deliberações ou eventual 

habilitação dos sucessores.

3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30445 Nr: 4895-46.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gourlat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando a ausência de bens penhoráveis, DEFERE-SE o pedido 

de suspensão na forma requerida pelo prazo de 01 (um) ano, devendo o 

processo ser remetido ao arquivo provisório durante o transcurso desse 

prazo.

 2 – ABRA-SE vista dos autos ao representante judicial da Fazenda 

Nacional a fim de tomar conhecimento desta decisão, bem como para que 

possa indicar bens passíveis de penhora visando à satisfação do débito.

 3 – Decorrido o prazo descrito no item “1” sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, este Juízo DETERMINA o arquivamento do processo 

(art. 40, §2º da LEF), ressalvado a possibilidade de desarquivamento (art. 

40, § 3º da LEF).

 4 – Sendo arquivado o processo na forma do item “3”, DETERMINA-SE a 

anotação no sistema “Apolo” o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

devendo ser iniciado da data em que houver efetivamente o arquivamento 

do feito, em consonância com a Súmula 314 do Superior Tribunal de 

Justiça.

5 – Em seguida, escoado o prazo descrito no item “4”, ABRAM-SE vista 

dos autos à Fazenda Pública a fim de que manifeste acerca de eventual 

ocorrência de prescrição (art. 40, §4º da Lei n. 6.830/80).
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6 – Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos.

 7 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30458 Nr: 4907-60.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Benecio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Ante a ocorrência de citação e intimação da penhora de forma ficta, 

com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido 

dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da parte executada a Defensoria Pública desta Comarca, que 

deverá ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser 

encaminhado os autos para tal fim.

2 – Na sequência, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

3 – Por fim, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31501 Nr: 501-59.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Sérvio Túlio de Barcelos, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Volmir Miguel Fries, Marlene Maria 

Fries

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 DECISÃO

1 – Diante do Acórdão exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado do 

e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 652/656), dando provimento ao 

recurso interposto pela parte autora para cassar a decisão que revogou a 

gratuidade de justiça anteriormente conferida a esta, os honorários 

sucumbenciais que lhe caibam deverão permanecer sob condição 

suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do Código Processo Civil.

2 – Isto posto, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84962 Nr: 3800-73.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeneffer Pereira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT, Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, 

mediante remessa dos autos em carga, para proceder ao cumprimento 

integral da obrigação de fazer decorrente do título executivo judicial (fls. 

187/192), consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), limitando-se a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observado o 

critério da proporcionalidade.

 2 – Transcorrido o prazo acima estabelecido, com ou sem requerimentos, 

INTIME-SE o exequente para manifestação.

3 – Em seguida, certifique-se e façam-se os autos CONCLUSOS para 

deliberações.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 1797-14.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vieira Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Promova-se a transferência do numerário constrito via BACENJUD (fl. 

61) à conta única do Poder Judiciário, ao passo que, este Juízo 

DETERMINA sua vinculação ao presente feito (art. 11, §2º da Lei 

6.830/80).

2 – INTIME-SE o executado acerca do resultado da diligência de 

indisponibilidade do numerário, podendo opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, em observância ao art. 16 da LEF .

 3 – Não havendo oposição de embargos, este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará de levantamento do valor constrito, devidamente 

atualizado monetariamente, utilizando-se dos dados bancários informado 

na petição de fl. 65.

 4 – De outra via, havendo apresentação de embargos, INTIME-SE o 

exequente para impugna-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

 5 – Na hipótese de serem opostos os embargos e conferido contraditório 

nos termos do item acima, REMETAM-SE os autos conclusos.

 6 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

 JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 3832-44.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Sergio Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando o acórdão que manteve incólume a sentença proferida 

nestes autos (fl. 116), cujo trânsito em julgado resta devidamente 

certificado à fl. 121, INTIMEM-SE as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os presentes autos com 

as baixas de estilo e anotações necessárias.

3 – Às providências.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 99213 Nr: 1803-50.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Klein & Cia Ltda - EPP, Roseli Miriam Klein, 

Josmar Gonçalves Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Superado o prazo requerido (fl.49), INTIME-SE o exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que entender de 

direito, sob pena de incidência do disposto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 

(Lei de Execução Fiscal).

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para demais 

deliberações.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 104973 Nr: 5202-87.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Superado o prazo requerido (fl. 32), INTIME-SE o exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que entender de 

direito, sob pena de ser reputado o pagamento integral da dívida.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para demais 

deliberações.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 107841 Nr: 1230-75.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Ferreira Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: karulliny - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – INTIME-SE o requerido para cumprimento da sentença – pagamento do 

valor descriminado à fl.57, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, caput e §1º, do CPC .

2 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, expeça-se alvará 

para levantamento em favor do credor e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo, ex vi dos artigos 924 e 925 do CPC.

3 – Transcorrido o prazo sem cumprimento voluntário da obrigação, 

INTIME-SE a parte autora para manifestação e requerimento de 

providências úteis ao deslinde do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

4 – Com ou sem requerimentos formulados, CONCLUSOS para apreciação 

ou extinção.

5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1012248 Nr: 3448-13.2015.811.0021

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: José G. Q. da Silva & Cia. Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184-A

 DECISÃO

1 – Considerando que o Magistrado ao qual foi direcionada a alegação de 

suspeição não exerce mais sua função jurisdicional na 1ª Vara desta 

Comarca desde a data de 30/04/2019, a teor do disposto na Portaria nº 

574/2019 – PRES (DJE – MT- Ed. nº 10482), este juízo EXTINGUE o 

incidente de suspeição oposto pela parte autora (fls. 278/286), em razão 

da perda de objeto superveniente.

 Anota-se que o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm adotado 

idêntica medida para casos análogos, confira-se:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – REMOÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO PARA 

OUTRA COMARCA – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com a remoção do Magistrado contra o qual é 

dirigida a exceção de suspeição, o pedido perde seu objeto, porquanto o 

excepto não mais atuará no processo principal. (N.U 

0004244-18.2016.8.11.0005, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, 

Publicado no DJE 25/07/2017)

2 – Consoante Acórdão exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado 

do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, dando provimento ao recurso de 

apelação interposto pela parte autora para anular a sentença prolatada 

nos autos (fls. 405/407), INTIME-SE as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 12 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-14.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))
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JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000034-14.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de FRANCISCO DE ASSIS PRADO, ambos qualificados nos autos, 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento de prestações do negócio jurídico firmado entre as partes. 

A inicial foi instruída com os documentos, dentre eles o contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora e a 

notificação extrajudicial (id. 27848273/ 27848279). 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item “2”, executada ou não 

a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 
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(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei n. 10.931 de 

2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do 

Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000311-30.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 02 

e 03 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (03 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

16 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000421-29.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LEITE DE MELO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000421-29.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão em tela visa 

o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A 

petição foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 

700 do CPC). Ante a evidência do direito do requerente, DEFERE-SE de 

plano a expedição do mandado para cumprimento da obrigação e 

pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) 

na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as 

partes requeridas o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 

– Constem no mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o 

adimplemento voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem 

embargos monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, 

constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em título executivo 

judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000420-44.2020.8.11.0021
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000420-44.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 
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exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 02 

e 03 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (03 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

16 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-65.2020.8.11.0021
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29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000147-65.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

aposentadoria por idade rural com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por VILMA PADILHA DE LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

autora pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que lhe seja 

concedido o benefício de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurado especial, sob o fundamento de que preenche os requisitos 

legais para tanto. Fundamenta-se. Decide-se. De acordo com a norma 

insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória 

compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da 

tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de urgência, a 

depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela cautelar 

(garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). A concessão da tutela de 

urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de 

direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, 

por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a 

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não 

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, 

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória” Vale destacar que, via de regra, será incabível a concessão 

de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do Código de Processo 

Civil. No caso em tela, a tutela de urgência de natureza antecipatória não 

merece acolhimento, em razão da ausência da probabilidade do direito. Os 

documentos carreados pelo requerente servem como início de prova 

material, contudo, sua condição de segurado especial bem como, a 

comprovação quanto aos períodos em que pretensamente exerceu 

trabalho rural em regime de economia familiar, de modo a preencher a 

carência necessária para concessão do benefício nos termos do art. 48, 

§2º, da Lei n. 8.213/91, exigem maior produção probatória. Neste ponto, 

colaciona-se julgado que ilustra a Jurisprudência pacífica no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. VALIDADE DOS DOCUMENTOS EM 

NOME DO CÔNJUGE, DESDE QUE COMPLEMENTADA COM ROBUSTA 

PROVA TESTEMUNHAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO FEITO. REPETITIVO COM TESE DIVERSA. 1. O labor 

campesino, para fins de percepção de aposentadoria rural por idade, deve 

ser demonstrado por início de prova material e ampliado por prova 

testemunhal, ainda que de maneira descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento, pelo número de meses idêntico à carência. 2. 

São aceitos, como início de prova material, os documentos em nome do 

cônjuge que o qualifiquem como lavrador, desde que a prova documental 

seja complementada com robusta e idônea prova testemunhal. 3. No 

julgamento do Resp 1.348.633/SP, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, esta Corte, examinando a 

matéria concernente à possibilidade de reconhecimento do período de 

trabalho rural anterior ao documento mais antigo apresentado, consolidou 

o entendimento de que a prova material juntada aos autos possui eficácia 

probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à data do 

documento, desde que corroborado por robusta prova testemunhal. (...)

(AgRg no REsp 1550637/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 16/10/2015) Dessa forma, neste 

momento processual incipiente, não estando demonstrada cabalmente a 

atividade rural da autora no período imediatamente anterior ao 

requerimento, igual ao número de meses correspondentes à carência 

exigida em Lei, o indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe. 

1 – Ante o exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, ante a ausência do requisito da probabilidade 

de direito. 2 - Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 3 – 

Além disso, considerando a impossibilidade de autocomposição, porquanto 

a demanda envolve interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para 

que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 4 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 5 – Ante as razões apresentadas, este Juízo 

DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, 

nos termos do artigo 98 do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, 

Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2017.
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000250-72.2020.8.11.0021 DECISÃO Inicialmente, cumpre analisar 

o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos oferecidos. É 

certo que, em regra, os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo, consoante norma do art. 919 do Código de Processo Civil[1]. 

Por outra via, o parágrafo 1º do referido dispositivo permite, 

excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, 

quando pleiteado pelo embargante, desde que preenchidos os requisitos 
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para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes[2]. No caso em exame, não 

houve a efetivação de garantia da dívida em alguma de suas modalidades, 

razão pela qual o respectivo processo executivo deve manter seu curso 

regular. Frisa-se que a presente decisão possui caráter “rebus sic 

stantibus”, assim, na hipótese de sobrevir constrição patrimonial do 

devedor, ou caso este ofereça garantia suficiente à execução, o pedido 

de atribuição de efeito suspensivo poderá ser novamente analisado, 

observando-se os pressupostos da tutela provisória. 1 – Ante o exposto, 

este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte devedora sem efeito 

suspensivo, com supedâneo no art. 919 do CPC. 2 – INTIME-SE o 

embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 920 do CPC. 3 - Após, venham os autos 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1]Art. 919. Os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo. [2]§ 1o O juiz poderá, 

a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.
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Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000277-55.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de busca e 

apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A em face de WALDIR DA SILVA DIAS, ambos 

qualificados nos autos, visando retomar a posse de bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento de prestações do negócio jurídico 

firmado entre as partes. A inicial foi instruída com os documentos, dentre 

eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação 

da mora e a notificação extrajudicial (id. 29122170 e id. 29122172) . 1 – 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item “2”, executada ou não 

a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei n. 10.931 de 

2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do 

Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000566-22.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. CASTIAS - SUPERMERCADO - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que tome ciência da sentença que homologou a transação 

efetuada pelas partes, juntada aos autos sob o ID nº 24835273.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-76.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. CASTIAS - SUPERMERCADO - EPP (EXECUTADO)

CEZARIO FERREIRA CASTIAS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que tome ciência da sentença que homologou a transação 

efetuada pelas partes, juntada aos autos sob o ID nº 24837220.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDAIRA VIEIRA WEBBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de sua advogada habilitada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso queira, apresente nos autos as suas contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001449-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX DE FATIMA ADORNO (REQUERIDO)

ISAQUE SILVA COELHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação da parte autora, da 

sentença proferida nos autos, sob o ID nº24833834.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001491-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO SERRA DOURADA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERCINO XAVIER DE CARVALHO (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação da parte autora para 

tomar ciência da sentença homologatória proferida nos autos, sob o ID nº 

24838155.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-41.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. O. P. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação da parte requerente para 

promover o recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo por perda superveniente do interesse de 

agir e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido 

e regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95967 Nr: 4503-33.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY LOURENCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente novo endereço da 

requerida, para cumprimento do item 1 do r. decisum de fl. 98, ou, caso 

queira, promova o recolhimento das custas para distribuição de carta 

precatória no endereço apresentado à fl. 78, para tentativa de 

citação/intimação via oficial de justiça, tendo em vista que a carta de fl. 79 

foi devolvida com o status "Não existe o Nr.".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 97376 Nr: 712-22.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcello Rodrigues Coelho, Marcos Roberto Rodrigues 

Coelho, José Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12809/MS

 DECISÃO

1 – Em análise à manifestação acostada às fls. 346/347, no que tange à 

irresignação quanto à responsabilidade no pagamento dos honorários 

periciais, este Juízo REJEITA a pretensão, tendo em vista que essa 

questão se encontra resolvida pela preclusão, tendo em vista a decisão 

acostada às fls. 327/329. Na realidade, visa a parte a reconsideração da 

referida decisão, finalidade essa inviável, ante a necessidade de utilização 

de instrumento processual adequado para tal desiderato.

 2 – RENOVE-SE a intimação ao perito judicial nomeado a fim de que 

manifeste acerca da impugnação do embargante quanto aos valores dos 

honorários periciais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de sua destituição.

 3 – Em relação ao requerimento de nulidade oposta pelo embargado (fls. 

348/349), este Juízo REJEITA o pedido, ante a falta de petição solicitando 

anterior que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do 

advogado indicado.

 4 – Em tempo, diante do conhecimento nesta demanda acerca da 

solicitação de intimação exclusiva, este Juízo DETERMINA que as 

intimações deste processo sejam direcionadas exclusivamente em nome 

do advogado Dr. André Assis Rosa.

 5 – CUMPRA-SE.

 Água Boa-MT, 11 de março de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito

 Intimação do advogado do(a) Credor

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109128 Nr: 1936-58.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Santana de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON 

VALENTE ARAÚJO, para devolução dos autos nº 1936-58.2016.811.0021, 

Protocolo 109128, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000371-71.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por MANOEL PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que preenche 

os requisitos legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram 

documentos. A petição inicial foi despachada (Id n. 12165947). O réu 

apresentou contestação (Id n. 12778681). Decisão saneadora (Id n. 

17587408). Audiência instrutória (Id n. 19427003). II – Fundamentação Não 

havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, o autor 

demonstrou a idade de 60 (sessenta) anos, conforme se verifica pelo 

documento de identidade (Id n. 12141470). Entretanto, no que tange à 

qualidade de segurado especial, após a análise dos documentos 

elencados com a peça inicial, este Juízo reputa que o autor não 

demonstrou essa condição. Em que pese ele tenha colacionado 

documentos que indicam o exercício de atividade campesina, porém, foi 

acostado aos autos o extrato do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais – CNIS (Id n. 12778681) em que se extrai que o autor possui longo 

período no exercício de atividade na qualidade de segurado empregado, o 

que descaracteriza a qualidade de segurado especial, nos termos do art. 

11, inciso VII da Lei n. 8.213/91[1]. A testemunha inquirida, embora tenha 

afirmado que o autor trabalhou em atividade rurícola, não restou 

comprovado que o labor desempenhado era em regime de economia 

familiar. O exercício de atividade empregatícia regida pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT) ou de contribuinte individual são regimes 

totalmente dissonantes ao do segurado especial. Aqueles que são regidos 

pela CLT devem demonstrar que exerceram de forma subordinada, 

habitual, e pessoalmente, percebendo, para tanto salários, atividade em 

favor de empregador rural, que explorava o agronegócio economicamente. 

Por sua vez, o segurado especial deve demonstrar que se trata de 

pequeno agricultor, que exercia sua atividade individualmente ou em 

regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados, e que dependia 

deste trabalho para sobreviver, tratando-se de hipótese em que a 

atividade agrícola é imprescindível a sua manutenção ou eventualmente de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 338 de 788



sua família, não se tratando de atividade empresarial. Além disso, o 

período que o autor exerceu aparentemente atividade rurícola em regime 

de economia familiar é inferior à carência do benefício, consistente em 180 

(cento e oitenta) meses, devendo, por esta razão o benefício ser 

indeferido. No mesmo sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. 

AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE 

DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade (trabalhador rural), 

conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, 

condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para homens e 55 

anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo exercício da 

atividade rural por tempo equivalente ao da carência do benefício 

pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de transição 

prevista no art.142 do mencionado diploma legal, desde que o período seja 

imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o serviço tenha 

sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade rural exercida, 

esta deve ser demonstrada mediante início razoável de prova material, 

coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou prova 

documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. No caso em tela, a demandante completou 55 anos em 

18/julho/2007 (fl.16), correspondendo o período de carência a 156 meses. 

Entretanto, em que pese o cumprimento do requisito etário não há como 

reconhecer o direito pleiteado, uma vez que a prova reunida não atende 

ao início razoável de prova material exigido pelo art.55, §3º, da Lei 

8.213/91. 3. Embora existam documentos qualificando a autora como 

"lavradora", o extrato do CNIS do cônjuge da requerente (fl.53) infirma o 

alegado desempenho de atividade campesina em regime de economia 

familiar, ao consignar que o mesmo exerceu atividade como empregado 

rural por longo período, mormente no período de carência a ser exigido na 

hipótese em exame. 4. Presume-se, em tal contexto, que a subsistência do 

núcleo familiar advinha desta última atividade, e não apenas da lida rural. 

E, sendo de tal modo, caberia ao polo ativo demonstrar que o desempenho 

da atividade de rurícola era imprescindível para a manutenção do lar, ônus 

do qual não se desincumbiu, não sendo possível, outrossim, estender a 

qualidade de segurado especial à companheira. Diretamente relacionadas 

a esta, as declarações de fls.20/22 não se prestam ao fim colimado, 

porquanto não tenham firma reconhecida, assemelhando-se, quando 

muito, à prova testemunhal. De igual modo as notas de compra de 

fls.23/27, que se referem a itens que em nada dizem com a atividade rural. 

5. Não faz jus a postulante ao benefício de aposentadoria por idade 

(segurado especial), porquanto as provas reunidas não tenham sido 

suficientes para demonstrar o desempenho de atividade rural em regime 

de economia familiar, não se confirmando, destarte, a alegada qualidade 

de segurado especial/cumprimento da carência. 6. Improcedência da ação 

mantida. Apelação desprovida. (AC 0052657-45.2013.4.01.9199 / RO, Rel. 

JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 01/02/2018) Sendo assim, ante a 

falta de preenchimento da qualidade de segurado especial, bem como a 

carência do benefício previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a 

pretensão ser julgada improcedente. III – Dispositivo Ante o exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de 

comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente 

aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] VII – como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 

do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida b) pescador artesanal ou a este 

assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1o Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCAS MAGALHAES SERTAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000370-86.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria híbrida 

ajuizada por MARIA LUCAS MAGALHÃES SERTÃO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte 

autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Com 

a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi despachada no 

evento n. 12165084. Citado o réu apresentou contestação em Id n. 

13334703. Alega que a autora não comprovou o período de carência do 

benefício através de início de prova material idônea, noticiando que a 

mesma não desenvolveu atividade rural em regime de economia familiar ou 

individualmente. Réplica no evento n. 14562698. Decisão saneadora (Id n. 

17418040). Audiência instrutória no evento n. 19430287. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 

da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade 

mínima para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o 

homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à 

carência, o art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador 

rural deve (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, computado o 

período a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. Não 

obstante, o art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, advinda da Lei n. 11.718/2008, 

criou nova modalidade de aposentadoria, denominada de híbrida, visto que 

permitiu a mesclagem de tempo em atividade rurícola em regime de 

economia familiar com tempo de atividade urbano como forma de computar 

a carência, devendo ser comprovada a idade de 65 (sessenta e cinco) 

anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Sem embargo, a 

possibilidade de aplicação do art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91 deve ser 

apenas nas hipóteses em que houver demonstração do efetivo exercício 

de atividade rurícola em regime de economia familiar, consoante à 

interpretação que se faz do citado dispositivo em cotejo ao parágrafo 

segundo da referida norma[1]. Portanto, a aposentadoria híbrida permitiu 

que houvesse a somatória de tempo em atividade rurícola na qualidade de 

segurado especial e urbano para fins de completar a carência do 

beneficio visando à aposentadoria por idade, devendo, contudo, o 

beneficiário comprovar a sua qualidade de segurado nos dois regimes. No 

caso em tela, a autora demonstrou a idade de 64 (sessenta e quatro) 

anos, conforme se verifica pelo documento de identidade apresentado no 

evento n. 12132794. Entretanto, em relação à qualidade de segurado 

especial, após a análise dos documentos elencados com a peça inicial, 

nota-se que a parte autora não trouxe nenhum documento idôneo na 
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forma preconizada no artigo 106 da Lei 8.213/91. A autora tentou estender 

a suposta condição de segurado especial diante da afirmação de que seu 

companheiro exercia atividade rurícola em regime de economia familiar. 

Contudo, pelos documentos acostados em Id n. 13334693, verifica-se que 

o Sr. Otavico Martins de Oliveira exerceu atividade urbana na qualidade de 

segurado empregado ao prestar serviços tendo como origem alguns 

vínculos urbanos. Ademais, é incabível a demonstração da qualidade de 

segurado especial exclusivamente com prova testemunhal, nos termos da 

Súmula 149 do STJ. É certo que a demanda em questão refere-se a pedido 

de aposentadoria híbrida. Ocorre que a autora, diante da falta de 

comprovação da qualidade de segurado especial a fim de somar 

eventualmente o período laborado nessa condição para os fins de 

carência, a ausência dessa demonstração claramente comprova a 

ausência de carência do benefício disposto no art. 48, §3º da Lei n. 

8.213/1991. Em sentido análogo, colhe-se a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal Regional da 1ª Região, in litteris: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ART. 48, § 2º DA LEI 8.213/1991. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos da 

Lei 8.213/1991, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 (sessenta) anos para homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher, que tenha comprovado o 

efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses 

correspondentes à respectiva carência, por meio de prova material 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta. 2. Estabelece o § 

3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento''. 3. Diante da 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/1991 é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Precedentes 

do STJ. 4. No caso concreto, em que pese a apresentação de início de 

prova material, a própria autora afirma, em seu depoimento pessoal, que 

se mudou para a cidade de Nova Serrana entre os anos de 1997 e 1998, 

quando passou a exercer atividade de babá e dona de casa (o que foi 

corroborado por todas as testemunhas ouvidas em juízo), sendo que o 

requisito etário somente foi implementado em 04/08/2003. Dessa forma, 

não se comprovou o atendimento ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou ao implemento do requisito etário, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 

improcedência do pedido inicial. 5. Apelação da parte autora não provida. 

(AC 0026480-54.2007.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 25/11/2016). Sendo assim, ante a falta de 

preenchimento da qualidade de segurado especial, bem como a carência 

do benefício previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a pretensão 

ser julgada improcedente. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo 

JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de 

comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente 

aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 48. A aposentadoria por idade 

será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. § 2o Para os efeitos 

do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 

2008) § 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que 

não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa 

condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-62.2018.8.11.0021
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000391-62.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por DARCI COSTA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que preenche 

os requisitos legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram 

documentos. A petição inicial foi despachada (Id n. 12185554). O réu 

apresentou contestação (Id n. 12778716). Réplica no evento n. 14476800. 

Decisão saneadora (Id n. 17540137). Audiência instrutória (Id n. 

19425366). II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 

48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da 

Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é 

de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de Benefícios 

estabelece que o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, o autor demonstrou a idade de 60 

(sessenta) anos, conforme se verifica pelo documento de identidade (Id n. 

12185200). Entretanto, no que tange à qualidade de segurado especial, 

após a análise dos documentos elencados com a peça inicial, este Juízo 

reputa que o autor não demonstrou essa condição. Em que pese ele tenha 

colacionado certidões de inteiro teor que constam como profissão a de 

lavrador, nota-se pela data de confecção de tais provas que o período é 

insuficiente para a carência do benefício. A carência exigida para a 

concessão do benefício é de 15 (quinze) anos, nos termos do artigo 143 

da Lei n. 8.213/91. A testemunha inquirida, embora tenha afirmado que o 

autor trabalhou em atividade rurícola, não restou comprovado que o labor 

desempenhado era em regime de economia familiar. O exercício de 

atividade empregatícia regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) ou de contribuinte individual são regimes totalmente dissonantes ao 

do segurado especial. Aqueles que são regidos pela CLT devem 

demonstrar que exerceram de forma subordinada, habitual, e 

pessoalmente, percebendo, para tanto salários, atividade em favor de 

empregador rural, que explorava o agronegócio economicamente. Por sua 

vez, o segurado especial deve demonstrar que se trata de pequeno 

agricultor, que exercia sua atividade individualmente ou em regime de 
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economia familiar, sem o auxílio de empregados, e que dependia deste 

trabalho para sobreviver, tratando-se de hipótese em que a atividade 

agrícola é imprescindível a sua manutenção ou eventualmente de sua 

família, não se tratando de atividade empresarial. No mesmo sentido, 

colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA 

RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA QUALIDADE 

DE SEGURADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade (trabalhador rural), conforme disposto nos 

arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do 

requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, associado 

à demonstração do efetivo exercício da atividade rural por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 contribuições 

mensais), observada a regra de transição prevista no art.142 do 

mencionado diploma legal, desde que o período seja imediatamente anterior 

à data do requerimento, ainda que o serviço tenha sido prestado de forma 

descontínua. Quanto à atividade rural exercida, esta deve ser 

demonstrada mediante início razoável de prova material, coadjuvada de 

prova testemunhal coerente e robusta, ou prova documental plena, não 

sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal. 2. No caso em tela, 

a demandante completou 55 anos em 18/julho/2007 (fl.16), 

correspondendo o período de carência a 156 meses. Entretanto, em que 

pese o cumprimento do requisito etário não há como reconhecer o direito 

pleiteado, uma vez que a prova reunida não atende ao início razoável de 

prova material exigido pelo art.55, §3º, da Lei 8.213/91. 3. Embora existam 

documentos qualificando a autora como "lavradora", o extrato do CNIS do 

cônjuge da requerente (fl.53) infirma o alegado desempenho de atividade 

campesina em regime de economia familiar, ao consignar que o mesmo 

exerceu atividade como empregado rural por longo período, mormente no 

período de carência a ser exigido na hipótese em exame. 4. Presume-se, 

em tal contexto, que a subsistência do núcleo familiar advinha desta última 

atividade, e não apenas da lida rural. E, sendo de tal modo, caberia ao polo 

ativo demonstrar que o desempenho da atividade de rurícola era 

imprescindível para a manutenção do lar, ônus do qual não se 

desincumbiu, não sendo possível, outrossim, estender a qualidade de 

segurado especial à companheira. Diretamente relacionadas a esta, as 

declarações de fls.20/22 não se prestam ao fim colimado, porquanto não 

tenham firma reconhecida, assemelhando-se, quando muito, à prova 

testemunhal. De igual modo as notas de compra de fls.23/27, que se 

referem a itens que em nada dizem com a atividade rural. 5. Não faz jus a 

postulante ao benefício de aposentadoria por idade (segurado especial), 

porquanto as provas reunidas não tenham sido suficientes para 

demonstrar o desempenho de atividade rural em regime de economia 

familiar, não se confirmando, destarte, a alegada qualidade de segurado 

especial/cumprimento da carência. 6. Improcedência da ação mantida. 

Apelação desprovida. (AC 0052657-45.2013.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 01/02/2018) Sendo assim, ante a 

falta de preenchimento da qualidade de segurado especial, bem como a 

carência do benefício previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a 

pretensão ser julgada improcedente. III – Dispositivo Ante o exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de 

comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente 

aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000610-75.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por PLANALTO 

COMÉRCIO AGRÍCOLA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados no encarte processual acima especificado. Alega que 

adquiriu da empresa “LS Mtron Ind. De Máquinas Agrícolas” um trator “Plus 

100 – LSP100C04 no valor de R$ 110.288,00 (cento e dez mil e duzentos e 

oitenta e oito reais), cuja nota fiscal n. 15419 foi emitida no dia 29 de 

fevereiro de 2016. Afirma que a vendedora teria se obrigado a entregar o 

produto na sede da autora, ocasião em que teria contratado a 

transportadora “Saga transportes Ltda. – ME” para a realização do 

serviço, como teria sido anotado no documento fiscal. Assevera que a 

empresa transportadora acima mencionada teria deixado de realizar 

parada em posto de fiscalização com a finalidade de aposição de carimbo 

na nota fiscal, o que teria motivado a lavratura de Termo de Apreensão e 

Depósito (TAD) n. 11242607 em face da requerente, conforme o processo 

administrativo n. 5052150/2018. Aduz que o fundamento da autuação do 

requerente indicado pela autoridade tributária teria se dado em razão da 

solidariedade, regra prevista no art. 18, art. 18-A e art. 18-B da Lei 

Estadual n. 7.098/1998. Obtempera que a cobrança da exação e 

penalidade teria ocorrido de forma contrária ao art. 38, §2º, inciso I da Lei 

n. 7.098/1998, que estabelece a necessidade de qualificar o sujeito 

passivo da obrigação. Acrescenta que no Termo de Apreensão e 

Depósito (TAD) indica o termo “transportador” no campo sujeito passivo, 

nos moldes do art. 45, inciso III, alínea “i” da Lei n. 7.098/1998, porém, teria 

indicado de forma incorreta o nome do requerente ao invés da empresa 

“Saga Transportes Ltda. – ME”, informado na nota fiscal n. 15419. Requer 

a anulação/retificação do TAD de modo que passe a figurar o nome da 

transportadora, nos termos do art. 24 da Lei n. 8797/2008. Enfatiza que é 

incabível a autuação do destinatário com base no art. 45, inciso III, alínea 

“i” da Lei n. 7.098/1998, sob o argumento de que não se refere a conduta 

de “falta de oposição de carimbo”, eis que não haveria subsunção ao tipo 

indicado. Adiciona que, ainda que fosse cabível a autuação, nos termos 

do AJUSTE SINIEF 07/05, a nota fiscal eletrônica é encaminhada a todas 

as unidades da federação onde a carga transportada transitará, o que 

permitiria a sua fiscalização, inclusive, no carimbo da SEFAZ-MT consigna 

o termo “carimbo controlado eletronicamente”, de modo que seria 

desnecessária a parada física para a realização do ato indicado no TAD. 

Ademais, indica que no texto do tipo indica “falta de entrega da via do 

documento fiscal”, de modo que o sujeito passivo somente seria aquele 

que detém condições de praticar a conduta, que na espécie seria o 

transportador, nos termos do art. 16 do Regulamento do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços do Estado de Mato Grosso. Afirma 

ser incabível a solidariedade, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.098/1998, 

eis que não teria concorrido ou omitido na contratação dos serviços de 

transporte, como imputado na tipificação da conduta indicada no TAD n. 

11242607. Assevera que a multa possui caráter confiscatório, isso 

porque estaria superando (04) quatro vezes o valor do ICMS recolhido na 

operação. Requereu no mérito a anulação do Termo de Apreensão e 

Depósito n. 11242607. Com a demanda vieram os documentos acostados 

nos eventos n. 12916480 a 12917229. A tutela de urgência foi deferida (Id 

n. 12939315). O requerido apresentou contestação (Id n. 13976666). 

Alega que os fatos indicados na autuação efetivamente teriam ocorrido. 

Aduz que é obrigação do contribuinte apresentar documentação fiscal a 

todos os postos de fiscalização, nos termos do art. 17, inciso XIV e XV da 

Lei n. 7.098/1998, o que não teria ocorrido, razão pela qual teria motivado 

a imposição de penalidade por descumprimento de obrigação acessória 

prevista no art. 45, inciso III, alínea “i” da Lei n. 7.098/1998. Assevera que 

no Termo de Apreensão e Depósito n. 1124260-7 a empresa autora é 

qualificada como destinatária e transportadora do produto. Afirma que não 

há nesse documento nenhuma menção à empresa “Saga Transportadora”. 

Refuta a tese de que a multa possui caráter confiscatório. Acrescenta que 

houve a regular constituição do crédito tributário, nos termos do art. 966 

do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

de 2014. Rebate a alegação da autora de que não haveria necessidade de 

parada obrigatória e autuação do destinatário, sob o argumento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 341 de 788



inexistência de norma neste sentido. Requereu a improcedência da 

pretensão. Com a defesa vieram documentos. Réplica no evento n. 

14384224. Decisão saneadora (Id n. 17630885). As partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (Id n. 17888188 e 17891067). Vieram os 

autos conclusos. II - Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Em análise ao feito, 

este Juízo entende o objeto litigioso desta demanda circunscreve a matéria 

de direito, razão pela qual se mostra desnecessário a produção de outras 

provas e, por conseguinte, inaugurar a fase instrutória com a produção de 

prova oral. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito 

procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos 

termos do art. 355, inciso I do CPC[1]. MÉRITO Em análise ao Termo de 

Apreensão e Depósito n. 11242507 (Id n. 12916517), verifica-se que a 

conduta imputada ao transportador se deu em razão da falta de parada 

obrigatória espontânea para a realização de procedimentos fiscais, tais 

como a digitação das notas fiscais no sistema COE/SEFAZ/MT e uma 

eventual verificação física da carga. A conduta teria sido tipificada no art. 

24, inciso XIV da Resolução do ICMS/MT de 2014[2]. A penalidade incidida 

se deu nos termos do art. 45, inciso III, alínea “i” da Lei n. 7.098/98[3]. O 

art. 38, §2º, inciso I da Lei n. 7.098/1998 estabelece a necessidade de o 

agente de tributos indicar corretamente a qualificação do sujeito passivo 

da obrigação. A nota fiscal n. 15419 foi apresentada à autoridade 

fazendária no momento em que ocorreu a abordagem e lavrado o Termo 

de Apreensão e Deposito n. 11242507, como se pode verificar pela alusão 

realizada no referido documento no evento n. 12916517 (pag. 03). Pelo 

que se observa da nota fiscal (Id n. 12916593), nota-se que restou 

indicado o nome do transportador como sendo a empresa “Saga 

Transportes Ltda. – ME”. Assim, verifica-se que houve erro na indicação 

do nome do transportador no momento da lavratura do Termo de 

Apreensão e Depósito n. 11242507, visto que, ao invés de a autoridade 

fazendária indicar a empresa “Saga Transportes Ltda. – ME”, restou 

imputado ao destinatário, ora requerente, Planalto Comercial Agrícola Ltda. 

A norma imputada no art. 24, inciso XIV da RICMS 2014 se refere a uma 

obrigação acessória, consistente em apresentar, em todas as Unidades 

Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a 

mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para a aposição do 

carimbo e visto do servidor competente e, quando for o caso, para a 

retenção de uma das vias. O art. 113 do Código Tributário Nacional 

estabelece que a obrigação é principal ou acessória. O parágrafo 

segundo do referido dispositivo estabelece que a obrigação acessória 

decorre da legislação tributária e tem por tem por objeto as prestações, 

positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização dos tributos. Em análise ao feito, verifica-se que o auto de 

infração é nulo, ante a incorreta indicação do sujeito passivo, nos termos 

do art. 24, inciso XIV do RICMS/2014, isso porque o destinatário do bem 

não era quem estava realizando o transporte da mercadoria como 

consignado acima, mas sim a empresa “Saga Transportes Ltda. – ME”. 

Além disso, ainda que fosse imputado ao transportador “Saga Transportes 

Ltda. – ME”, conduta essa tipificada no art. 24, inciso XV do 

RICMS/2014[4], este Juízo entende que não houve subsunção da conduta 

indicada, tendo em vista que o condutor do veículo apresentou a nota 

fiscal da mercadoria, concernente ao transporte do bem. Portanto, a multa 

punitiva aplicada prevista no art. 45, inciso III, alínea “i” da Lei n. 7.098/98 é 

descabida, tendo em vista a falta de subsunção à norma que reclama a 

ausência de “entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário 

da via do documento fiscal que acobertar a carga transportada, no prazo, 

forma e local fixados em regulamento”. É importante destacar que, 

eventualmente, a alegada evasão do transportador em não realizar a 

parada obrigatória no posto fiscal poderia ensejar embaraço, dificuldade, 

ou impedimento da ação fiscalizatória, o que, a princípio, poderia ensejar 

aplicação de multa punitiva. Ainda que tenha sido necessário o 

deslocamento de uma viatura da SEFAZ/MT para que houvesse o retorno 

do transportador ao Posto Fiscal com a finalidade de realizar os 

procedimentos fiscais, mesmo que ainda não tenha ocorrido de forma 

espontânea, o objeto da fiscalização ocorreu, de modo que não se deve 

aplicar a penalidade prevista no art. 45, inciso III, alínea “i” da Lei n. 

7.098/1998, tendo em vista a falta de subsunção, isso porque, 

ressalte-se, não houve a falta de entrega ou entrega parcial pelo 

transportador da via do documento fiscal que acobertava a carga 

transportada. Sendo assim, este Juízo entende que a demanda deve ser 

julgada procedente. III - Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido inicial a fim de declarar a nulidade do TAD n. 

11242607, tendo em vista o erro da indicação do sujeito passivo, bem 

como a falta de subsunção da norma do art. 45, inciso III, alínea “i” da Lei 

n. 7098/1998. Com fundamento no princípio da causalidade, nos termos do 

art. 85, §3º, inciso I do CPC, este Juízo CONDENA o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % sobre o valor do 

proveito econômico atualizado pelo IPCA/E-IBGE. No mesmo sentido, este 

Juízo CONDENA o réu ao pagamento das custas e despesas processuais 

adiantadas pela autora, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei n. 

6.830/1980[5]. Por corolário, JULGA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; (...) [2] Art. 24 

Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e 

demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: XIV – 

ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação 

tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de 

Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a 

documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do 

servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de 

suas vias; [3] Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e 

acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes 

penalidades: III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, 

remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria 

ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: i) falta de entrega ou 

entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento 

fiscal que acobertar a carga transportada, no prazo, forma e local fixados 

em regulamento – multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou 

prestação correspondente, aplicável ao transportador ou destinatário, sem 

prejuízo da exigência do imposto, se devido, e demais penalidades 

previstas ao remetente e ou destinatário, quando cabíveis, não podendo a 

multa ser inferior ao equivalente a 5 (cinco) UPF/MT, por documento fiscal 

não entregue. [4] XV – ressalvada expressa disposição em contrário 

prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades 

Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a 

documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para 

aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o 

caso, para retenção de uma de suas vias; [5] Art. 39 - A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000282-48.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de MARIA DA 

SILVA COELHO, ambos qualificados no encarte processual. Realizados 

alguns atos processuais, a parte autora requereu a desistência da 

demanda, como se pode notar no evento n. 1804244. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que o requerente 

informou não ter interesse no prosseguimento do feito, deve este 

processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do 

princípio da disponibilidade, este Juízo HOMOLOGA por sentença, para 

que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado 
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pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a 

análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. PROCEDA-SE o 

levantamento de eventual constrição na hipótese deste Juízo ter 

determinado qualquer medida restritiva. Com fundamento no art. 90 do 

CPC, este Juízo CONDENA o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

16 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000952-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000952-23.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação declaratória de nulidade contratual, repetição do indébito e 

indenização ajuizada por JOSÉ EDVALDO VALENÇA DA SILVA em face 

do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a autora que é analfabeto e tem como 

sustento o recebimento de proventos oriundos de aposentadoria por 

invalidez oriundo do Instituto Nacional do Seguro Social. Afirma que a 

empresa ré teria firmado o contrato bancário n. 802905878 sem observar 

a formalidade essencial, consistente na falta de sua assinatura por meio 

de instrumento público ou através de um instrumento particular a rogo por 

intermédio de procurador constituído através de instrumento público 

acompanhado de 02 (duas) testemunhas, nos termos do art. 595 do 

Código Civil de 2002. Em razão dessa falta de formalidade essencial, 

requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como a 

devolução em dobro dos valores adimplidos que foram descontados de 

sua conta bancária, a compensação de valores que tenham sido 

disponibilizados, indenização por danos morais no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com a petição inicial vieram documentos. A 

demanda foi recebida (Id n. 9381522). Realizada audiência de conciliação, 

porém, infrutífera (Id n. 10793864). O réu apresentou contestação (Id n. 

10873942). Afirma que o autor ajuizou demanda revisional e anulatória 

acerca do contrato em discussão e que, em razão deste fato, demonstra o 

conhecimento das cláusulas contratuais. Aduz que a pretensão do autor 

visa o enriquecimento ilícito e indevido. Alega que não há nenhum indício 

de fraude nos contratos. Suscitou preliminar de falta de interesse de agir. 

Assevera que há conexão entre demandas. Ressalta que o negócio 

jurídico ocorreu validamente com a subscrição da assinatura do autor e 

que houve o benefício em seu favor com a crédito do montante do 

empréstimo em sua conta bancária, havendo boa-fé na relação jurídica 

firmada. Refuta ser incabível a condenação por danos morais em razão de 

não ter havido a prática de ato ilícito pela empresa requerida. Além disso, 

salienta que não restou comprovado o dano à sua personalidade no 

aspecto de sua moral. Em relação à restituição em dobro, afirma que não 

houve cobrança de má-fé que permitiria a aplicar o art. 42, parágrafo 

único do Código de Defesa do Consumidor. Assevera ser incabível a 

inversão do ônus da prova. Aduz que, na eventual condenação por danos 

morais que seja aplicado os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade na fixação do montante a ser eventualmente 

compensado. Sustenta ser incabível a responsabilidade objetiva em razão 

da falta de comprovação de defeito no serviço prestado. Afirma que o 

autor litiga de má-fé. Por fim, requereu o acolhimento da preliminar e, 

sucessivamente, a improcedência da demanda. Com a defesa vieram 

documentos. Réplica no evento n. 13269089. Decisão saneadora no 

evento n. 17358821. O requerido pugnou pela produção de prova oral 

consistente no depoimento pessoal do requerente (Id n. 17724858) O 

autor requereu o julgamento antecipado da demanda (Id n. 17848718). 

Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Em relação ao pedido de 

produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do requerente, 

este Juízo INDEFERE o requerimento, tendo em vista que a referida prova é 

inútil para o deslinde da demanda, tendo em vista que a questão 

controvertida refere-se à exigência de formalidade essencial na 

realização de negócio jurídico firmado por pessoa não alfabetizada. 

Assim, nota-se que a demanda se cinge acerca de questão de direito e 

não fática, razão pela qual a produção de prova oral se mostra 

desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA PRETENSÃO A 

demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a 

abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os 

elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se 

cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da 

pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC[1]. Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes 

estando os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Destarte, 

não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. MÉRITO Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor 

atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de 

defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo 

que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do 

defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” No caso em tela, é relevante consignar que 

deve ser aplicado a tese do diálogo das fontes, de modo a verificar se a 

exigência da formalidade essencial acima mencionada, consistente na 

subscrição de assinatura a rogo é amparada pelo sistema jurídico 

brasileiro. Nesse aspecto, é importante assentar que o requerente é 

analfabeto, conforme consta anotado em sua certidão de identidade 

acostada no evento n. 9245237. Em análise ao contrato firmado entre as 

partes (Id n. 10873944), verifica-se que o referido foi subscrito pelo 

requerente através de disposição de sua impressão digital. Destarte, o 

contrato de mútuo firmado pela parte requerente com a parte requerida 

não ocorreu na forma “a rogo”, isto é, subscrito por procurador 

devidamente representado. A realização de negócio jurídico firmado por 

pessoa não alfabetizada exige a subscrição a rogo e, ainda, por duas 

testemunhas que tenham presenciado o ato jurídico, conforme estabelece 

o art. 215, §2º[2] e art. 595[3], ambos do Código Civil de 2002. Ademais, o 

art. 6º, inciso III da Lei n. 8.078/1990 exige que seja conferido ao 

consumidor informações adequadas e claras sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preços, bem 

como os riscos que apresentem. A finalidade da norma prevista no art. 

215, §2º e art. 595, ambos do Código Civil é justamente conferir à pessoa 

não alfabetizada conhecer claramente as cláusulas contratuais inseridas 

no instrumento do negócio jurídico. Nessa senda, reza o art. 46 do Código 

de Defesa do Consumidor acerca dos contratos que regulam as relações 

de consumo: Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo 

não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de 

tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 

instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu 

sentido e alcance. (Destaque) Nesse sentido, com base nas normas de 

referência acima citadas, aliado ao princípio da função social dos 

contratos, da cláusula da boa-fé e do princípio da equidade, este Juízo 

entende que razão assiste à parte autora, tendo em vista que o negócio 

jurídico firmado não foi realizado com a subscrição à rogo, bem como não 

houve a formalização de instrumento público da constituição do rogado. 

Assim, este Juízo verifica que a contratação se deu de forma abusiva, 

nos termos do art. 39, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor[4]. 

DA INDENIZAÇÃO POR DANO À PERSONALIDADE Diante da existência da 

nulidade do negócio jurídico firmado em contrariedade às normas de 

referência acima, nota-se que a parte autora ficou desprovida, ao menos 

em parte, de recursos financeiros para o sustento familiar. Tais valores, 

oriundos da seguridade social, possuem natureza essencial para a 

dignidade da pessoa humana. Sendo assim, este Juízo reputa que o ato 
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ilícito culminou em dano in re ipsa. Há enorme celeuma doutrinária e 

jurisprudencial em relação ao montante a ser arbitrado nas hipóteses de 

danos extrapatrimoniais, tendo em vista a dificuldade de sua mensuração 

dada a sua subjetividade e o critério do arbitramento. É patente a 

inadmissibilidade de tarifar o dano moral experimentado, sendo 

sedimentado no verbete n. 281 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A 

indenização por dano moral não está sujeita a tarifação prevista na Lei de 

Imprensa”. De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser 

fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus 

direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Nesse compasso, segue as lições do civilista Sérgio 

Carvalieri Filho quando almeja explicar as balizas para a fixação dos 

danos morais: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; 

que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, 

ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é 

o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de 

modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é 

necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos 

que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os 

fins visados; que sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes”. Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a 

quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a 

ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos 

propugnados pela ciência jurídica. Em relação ao dano moral, 

especialmente no caso em tela, será utilizado critério do arbitramento, 

utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no 

princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código Civil[5]. 

Destarte, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da 

proporcionalidade, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais). DA COMPENSAÇÃO Diante da nulidade do 

negócio jurídico firmado, deve os valores recebidos pela parte autora a 

título do contrato de mútuo ser restituídos, nos moldes do art. 182 e art. 

884, ambos do Código Civil de 2002, compensando-se com as parcelas 

descontadas do seu benefício oriundo da seguridade social, nos termos 

do art. 368 do mesmo diploma material. Os valores recebidos pela autora 

através do contrato de mútuo e as parcelas descontadas do benefício da 

seguridade social deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. 

Na primeira situação da data da disponibilização pela instituição financeira 

requerida e, no segundo contexto, da data dos descontos das parcelas 

efetivadas. Os juros moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da 

citação nesta demanda. A restituição das parcelas ocorrerá de forma 

simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora 

acerca do emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a 

devolução de forma dobrada. Em sentido análogo, colhe-se a ementa do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001792-67.2018.8.11.0004 APELANTE: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. APELADO: ANGELICA WA 

UTOMOREWE EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO 

QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, 

INDÍGENA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – 

ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL 

- ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM 

FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de 

ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de 

contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo 

prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado 

a partir do último desconto. II - Em que pese o analfabetismo não afaste a 

capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição 

de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige 

das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de 

validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a 

constituição do rogado através de instrumento público. III - Sem que seja 

comprovada a legalidade da relação jurídica capaz de justificar os 

descontos realizados, não há como deixar de reconhecer a inexistência 

do débito cobrado. IV - Na fixação do quantum, deve o julgador observar a 

capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (N.U 0001792-67.2018.8.11.0004, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no 

DJE 17/02/2020) (Destaque) III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de: a) 

declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 802905878, nos termos do art. 

215, §2º e art. 595 do Código Civil, art. 39, inciso IV e art. 46 do Código de 

Defesa do Consumidor. b) condenar a instituição requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido 

pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c) 

determinar a compensação dos valores recebidos a título do contrato de 

mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de 

seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do 

Código Civil de 2002. Os valores recebidos pela autora através do 

contrato de mútuo e as parcelas descontadas do benefício da seguridade 

social deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira 

situação, da data da disponibilização pela instituição financeira requerida 

e, no segundo contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas. 

Os juros moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da citação nesta 

demanda. A restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma 

simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora 

acerca do emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a 

devolução de forma dobrada. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; [2] 

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento 

dotado de fé pública, fazendo prova plena. § 2º Se algum comparecente 

não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, 

a seu rogo [3] Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando 

qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá 

ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. [4] Art. 39. É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 

impingir-lhe seus produtos ou serviços; [5] Art. 944. A indenização 

mede-se pela extensão do dano.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000116-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR BATISTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a,s) parte(s) REQUERIDA(S) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre o acordo juntado aos presentes autos haja 

vista não constar a assinatura da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000360-71.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000360-71.2020.8.11.0021. AUTOR: MARIA DA GLORIA RODRIGUES 

REU: BANCO BMG S.A Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARIA DA 

GLORIA RODRIGUES e BANCO BMG S.A, em que aquela requer in initio litis 

e inaudita altera parte seja determinado a reclamada abstenha-se de 

proceder com o desconto em sua folha de pagamento dos valores que 

não reconhece, referente ao objeto da ação, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

13.330,30 (treze mil, trezentos e trinta reais e trinta centavos). Narra a 

requerente que, “(...)Primeiramente cumpre informar que a autora é idosa 

(73 anos), analfabeta funcional e pobre na acepção jurídica do termo, o 

que a coloca em vulnerabilidade em relação a parte requerida. Diante das 

dificuldades financeiras que assola a população deste país, a requerente 

precisou pactuar alguns empréstimos financeiros consignados em seu 

benefício previdenciário de pensão por morte. Todavia, como o valor 

descontado não confere com o valor dos empréstimos efetuados, 

tampouco com o número de parcelas, a requerente foi ao INSS e 

descobriu que além dos empréstimos pactuados, ainda existe a 

contratação de um empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável 

(RMC). Descobriu ainda, que tal empréstimo foi efetuado através de cartão 

de crédito, sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), em 

18/01/2017, no valor do limite de R$ 1.098,00, e desde essa data a parte 

requerida vem efetuado o descontos mensais em sua aposentadoria, 

cujos valores variam de R$ 35,88 à R$ 43,84, conforme histórico de 

crédito emitido pelo INSS em anexo. Ocorre que a requerente jamais 

efetuou tal empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RCM) e 

nunca possuiu cartão de crédito do banco requerido, o que afasta por 

completo qualquer possibilidade de eventual alegação de contratação e 

cobrança do mesmo. Ressalta-se que esse tipo de empréstimos sobre o 

RMC, traz prejuízos incalculáveis aos consumidores, visto que o 

pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da 

dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, tornando a 

dívida impagável. Conforme se denota do extrato acostado (em anexo), 

tais desconto vêm sendo efetuado mensalmente do benefício da autora 

referente à RMC há muito tempo (desde 2017), apesar da autora não ter 

sequer cartão de crédito. Excelência, a requerente jamais teve qualquer 

cartão de crédito ou efetuou qualquer empréstimos sobre o RCM com o 

banco requerido. Ressalta-se que a requerente jamais teve sequer 

intenção de efetuar empréstimos sobre a Reserva de Margem de Crédito 

(RCM), até porque as operações de credito consignado, foram criadas 

para proporcionar aos aposentados, pensionistas e servidores públicos 

uma linha de credito com juros mais baixos do que qualquer outra linha de 

credito pessoal, inclusive dispensando consulta aos órgãos de proteção 

ao credito, visto que as parcelas são descontadas diretamente na fonte, 

praticamente sem risco para as instituições financeiras. Ademais, não 

seria crível, que se a requerente fosse esclarecido/informado da 

operação, iria optar por contratar um empréstimo a título de saque em 

cartão de credito, que o nem dispõe; quando se tem o a opção de 

empréstimos com juros bem mais acessíveis. Sabemos, que a pratica 

pelos bancos de efetuarem empréstimos sobre o RCM é uma forma 

dissimulada para contratar a operação por uma via mais onerosa, sem 

prestar o devido esclarecimento ao consumidor. Essa pratica nefasta, 

fraudulenta é objeto de inúmeras reclamações junto ao banco central, 

onde o Banco BMG figura disparado no top das reclamações, 

notadamente por conta dessas operações obscuras (cartão credito), 

fraudulentas, expondo o consumidor a uma onerosidade excessiva. No 

site do Bacen está disponível consulta ao índice de reclamações contra as 

diversas Instituições Financeiras, onde o banco BMG, figura dentre as 

instituições Financeiras com maior índice de reclamação. Cabe salientar 

que inclusive já foi objeto de Ação Civil Pública, proposta pela Defensoria 

Pública do Estado do Maranhão - DPE-MA, Processo de n° 0010064- 

91.2015.8.10.0001 ao qual foi julgado procedente os termos ali requeridos 

bem como confirmado pelo TJ-MA. E no nosso Estado, o TJMT, também já 

se posicionou a 2º vara especializada de direito bancário de Cuiabá, 

PROCESSO Nº 1018620-44.2017.8.11.0041. Diante disso, por não ter a 

requerente firmado qualquer empréstimo sobre o RCM, bem como não 

possuir sequer o cartão de crédito, propõe-se a presente demanda com a 

finalidade de reparar os danos causados ao consumidor (...)” Eis o breve 

relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os 

requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 

e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido 

de concessão da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada 

hipossuficiência da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo 

pelo qual DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 
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Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado de seu benefício 

previdenciário. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco 

demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de 

pagamento valores referentes a serviço não contratado, não podendo 

continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu. Com essas razões e 

os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para 

determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto 

referente ao empréstimo sobre Reserva de Margem de Crédito, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado, podendo tal limitação ser flexibilizada, de 

acordo com o caso concreto. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. DETERMINO que 

se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

11 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000925-69.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ELIANE 

MARIA DOS SANTOS RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 
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ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-19.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL STURM AROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000799-19.2019.8.11.0021. AUTOR(A): RAQUEL 

STURM AROCA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-09.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000929-09.2019.8.11.0021. AUTOR(A): MARIA 

CLAUDIA DOS SANTOS RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 
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questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000872-88.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ANTONIO 

GARCIA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação dos serviços 

pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de telefonia móvel 

na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser possível realizar 

chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando 

inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de 

telefonia celular pela única operadora que presta os serviços na 

localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a questão pela via 

administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, requer a adequada 

disponibilização do serviço e indenização por danos morais. Essa 

questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites cognitivos e 

probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação técnica a ser 

desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos 

homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações reclamando quanto 

à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o 

que evidencia que a solução não pode ser individual, havendo a 

necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código 

de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada (perícia 

técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do serviço 

telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado na 

inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa da 

suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-08.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEY DIAS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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SENTENÇA Processo: 1000942-08.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ISLEY 

DIAS CASTRO RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação dos serviços 

pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de telefonia móvel 

na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser possível realizar 

chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando 

inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de 

telefonia celular pela única operadora que presta os serviços na 

localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a questão pela via 

administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, requer a adequada 

disponibilização do serviço e indenização por danos morais. Essa 

questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites cognitivos e 

probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação técnica a ser 

desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos 

homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações reclamando quanto 

à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o 

que evidencia que a solução não pode ser individual, havendo a 

necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código 

de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada (perícia 

técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do serviço 

telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado na 

inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa da 

suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-56.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIARA FIDELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000803-56.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ELCIARA 

FIDELES DA SILVA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 
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CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-15.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000851-15.2019.8.11.0021. AUTOR(A): DANIELLA 

SOARES DE SOUZA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000851-15.2019.8.11.0021. AUTOR(A): DANIELLA 

SOARES DE SOUZA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 
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9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-96.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000865-96.2019.8.11.0021. AUTOR(A): LUCIMAR 

SOARES DE SOUSA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-07.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLENIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001052-07.2019.8.11.0021. AUTOR(A): KLENIA 

OLIVEIRA SANTOSKLENIA OLIVEIRA SANTOS RÉU: TIM S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da 

alegada falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte 

autora que possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga 

junto à parte ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade 

onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta 

que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela 

única operadora que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz 

ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve 

êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. Essa questão, porém, assume contornos 

que exorbitam dos limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela 

complexidade da investigação técnica a ser desenvolvida, seja por 

implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se 

que são recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou 

ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia 

que a solução não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação 

coletiva para melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem 

da suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado na 

residência da parte autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar 

sem sombra de dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da 

linha, e os motivos que a determinaram, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 
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feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. 

AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA 

DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-66.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DOMINGOS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000851-15.2019.8.11.0021. AUTOR(A): DANIELLA 

SOARES DE SOUZA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-81.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001060-81.2019.8.11.0021. AUTOR(A): 

MARCIONE LUCAS DA SILVA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada 

falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que 

possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte 

ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade onde reside – 

Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 

11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora 

que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado 

resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com 

isso, requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por 

danos morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos 

limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da 

investigação técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de 

caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se que são 

recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do 

serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia que a solução 
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não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação coletiva para 

melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. 

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no 

cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem da 

suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado na residência 

da parte autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem 

sombra de dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e 

os motivos que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE 

SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE 

E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO 

FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE VIEIRA VITAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000807-93.2019.8.11.0021. AUTOR(A): 

JACKELINE VIEIRA VITAL FERREIRA RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada 

falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que 

possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte 

ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade onde reside – 

Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 

11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora 

que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado 

resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com 

isso, requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por 

danos morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos 

limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da 

investigação técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de 

caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se que são 

recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do 

serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia que a solução 

não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação coletiva para 

melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. 

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no 

cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem da 

suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado na residência 

da parte autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem 

sombra de dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e 

os motivos que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE 

SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE 

E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO 

FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY LUANNE SILVA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000877-13.2019.8.11.0021. AUTOR(A): KELLY 

LUANNE SILVA MATIAS RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 
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dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FARIA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000903-11.2019.8.11.0021. AUTOR(A): DIVINO 

FARIA BERNARDES RÉU: TIM S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga 

Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. 

CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013292-16.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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ALISSON VARELA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8013292-16.2013.8.11.0021. REQUERENTE: ALISSON VARELA VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em Regime de Exceção. 

Tendo em vista o certificado no id n 20606600, INTIME-SE a reclamada 

para manifestar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento. Se silente, AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010332-82.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE WEISSHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER GUSTAVO ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010332-82.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: DULCE WEISSHEIMER 

EXECUTADO: WANDER GUSTAVO ALVES Vistos em Regime de Exceção. 

A despeito da manifestação da requerente vertida em id nº 22253416, 

denota-se que a presente execução fora extinta sem resolução do mérito 

em id nº 16326949, motivo pelo qual incabível eventual reanálise ou 

reconsideração, devendo a parte se valer dos meios recursais 

admissíveis, de modo que DEIXO de apreciar o pleito, devendo ser a r. 

sentença devidamente cumprida. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 12 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001422-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARJONA MARTINS & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMENTA DA SILVA BRESEGHELLO OAB - MT23747/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT OAB - 616.309.507-34 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001422-20.2018.8.11.0021. EMBARGANTE: ARJONA MARTINS & CIA 

LTDA - EPP EMBARGADO: MARCOS DE SOUZA BOECHAT 

PROCURADOR: MARCOS DE SOUZA BOECHAT Vistos em Regime de 

Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-24.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010127-24.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: MARLEY PEREIRA DE 

ASSUNCAO SILVA EXECUTADO: EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE 

Vistos em Regime de Exceção. De pronto, ACOLHO o pleito de id nº 

29948715, de modo que DETERMINO seja remetida cópia dos autos ao 

Ministério Público para as providências que entender cabíveis. No mais, 

considerando que não fora encontrado o bem para efetivação de penhora, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000603-83.2018.8.11.0021. TESTEMUNHA: SARATH DE ALMEIDA E 

CHAVES MARTINS LTDA - ME TESTEMUNHA: MUNICIPIO DE AGUA BOA 

Vistos em Regime de Exceção. De pronto, TORNO sem efeito a r. decisão, 

consoante certificado em id retro. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 
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pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMITON OLIVEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA OAB - DF34004 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000171-64.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EMITON OLIVEIRA MACHADO 

EXECUTADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES Vistos em Regime de 

Exceção. DEFIRO o pedido de id nº 23730428, de modo que PROMOVO a 

juntada do resultado da consulta realizada junto ao RENAJUD, 

oportunidade em que o único bem encontrado já possui diversas 

restrições, motivo pelo qual INTIME-SE a INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001074-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAMI ALMEIDA DE AQUINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001074-02.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RAMI ALMEIDA DE AQUINO 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, TORNO sem efeito a r. decisão, consoante certificado 

em id retro. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000011-10.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA VITORIA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000011-10.2016.8.11.0021. TESTEMUNHA: SEBASTIAO FERREIRA 

VITORIA TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, TORNO sem efeito a r. decisão, consoante certificado 

em id retro. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001073-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANNE FRANCIELI MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001073-17.2018.8.11.0021. REQUERENTE: TAYANNE FRANCIELI 

MARTINS DE JESUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em 

Regime de Exceção. De pronto, TORNO sem efeito a r. decisão, consoante 

certificado em id retro. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 
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no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-68.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PORFIRIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Zampoli Pereira OAB - MT0007198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS KREWER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010320-68.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: AILTON PORFIRIO DOS 

SANTOS EXECUTADO: CLOVIS KREWER Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o teor do ofício inserido na missiva devolvida em id nº 

28054356, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de 

direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001776-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001776-11.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PAULO VICTOR SOUZA 

BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime 

de Exceção. Cuida-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS, proposta por PAULO VICTOR SOUZA BARBOSA, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de compelir a Reclamada a 

realizar perícia técnica, com o fito de possibilitar propositura da ação 

principal posteriormente. Sucinto relatório, a despeito de dispensável. 

Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que o rito aplicado à 

presente demanda é incompatível com o rito adotado pela Lei nº 9.099/95. 

Explico. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme 

previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/95, a complexidade da causa que 

afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção 

da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre 

incompatível com o rito. O processo, nos Juizados Especiais Cíveis e da 

Fazenda Pública, se desenvolve em procedimento único, não cabendo a 

adoção de ações de rito especial, como a ação de produção antecipada 

de provas prevista no art. 381 do CPC. In casu, ainda que a questão seja 

de menor complexidade, não se pode alargar a competência do juizado, 

uma vez que nos juizados não se admite o processamento de ações 

sujeitas à rito especial, consoante disposto no Enunciado nº 8, do 

FONAJE: “ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” Desse modo, 

verificada a incompatibilidade dos ritos, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RITO 

SUMARÍSSIMO INCOMPATÍVEL COM AÇÃO CÍVEL SUJEITA À 

PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de 

sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, 

reconhecendo, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais. 

2. Em seu recurso, a parte autora defendeu que ao caso concreto não se 

aplica o Enunciado n. 8 do Fonaje prevendo que: ?as ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais?. Ponderou que as ações de procedimento especial exibem 

diferentes graus de especialidade, concebidos para promover a 

adequação entre o rito e o direito substantivo. Dessa forma, na qualidade 

de consumidora, buscando ter provas e informações sobre a contratação 

de pacote turístico e o seu posterior cancelamento, é cabível a ação de 

produção antecipada de prova nos juizados, no caso concreto, por se 

tratar de ação de menor complexidade. 3. No rito sumaríssimo dos juizados 

especiais cíveis, conforme previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/95, a 

complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é 

aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento 

do feito que se mostre incompatível com o rito. 4. O processo, nos 

Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, se desenvolve em 

procedimento único, não cabendo a adoção de ações de rito especial, 

como a ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do 

CPC. 5. No caso, ainda que a questão seja de menor complexidade, não se 

pode alargar a competência do juizado, uma vez que nos juizados não se 

admite o processamento de ações sujeitas à rito especial. 6. Em que pese 

os argumentos expostos pela parte autora, aplicável o Enunciado n. 8 do 

Fonaje, bem como os precedentes citados na sentença, não merecendo 

esta qualquer reparo. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno a recorrente vencida 

ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve 

contrarrazões. 9. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 

9.099/95. (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Processo: 

07008476520198070020, TJ-DF, Data Julgamento: 19/06/2019, Segunda 

Turma Recursal)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento 

no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no 

artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Água Boa/MT, 16 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83309 Nr: 2146-51.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Roberto Galli Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte ré 

DR. Fernando Cesar Leopoldino, para que se no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10064 Nr: 369-75.2005.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves de Oliveira, Carlos Ferreira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renee do Ó Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSNI BENO CAMARGO - 

OAB:28858-SP

 Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito, revogo a prisão 

preventiva do acusado ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA e imponho as 
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seguintes medidas diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP:a) 

comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do 

Juízo Penal deste Juízo, para assinar o termo de comparecimento e 

informar e comprovar todas as suas atividades; b) recolher-se em 

domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, 

durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante 

os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes 

intervalos para trabalho lícito, para estudo ou para culto religioso, desde 

que faça prova, previamente, a este Juízo;c) não frequentar lugares onde 

ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais 

inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, 

e locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares 

ou botecos;d) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da 

Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;e) 

comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for 

convocado, colaborando com a Justiça;f) abster-se da prática de qualquer 

crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos.Advirto o acusado 

que, caso descumpra qualquer das condições que lhe foram impostas 

nesta decisão, poderão ser revogados seus benefícios e novamente ser 

decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, §5º, do Código 

de Processo Penal.Cite-se pessoalmente o acusado ADRIANO para que, 

no prazo legal, apresente resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, 

nos moldes do art. 396-A, do Código de Processo Penal, bem como 

intime-se a Defesa para que, em 05 (cinco) dias, junte procuração nos 

autos.Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, que deverá ser 

posto em liberdade salvo se por outro motivo não deva permanecer preso. 

Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-74.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZITA SILVA DE MACEDO (EXECUTADO)

PEDRITO DIAS CAMPOS (EXECUTADO)

CAMPOS & SILVA DE MACEDO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000069-74.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CAMPOS & SILVA DE 

MACEDO LTDA - ME, PEDRITO DIAS CAMPOS, NEUZITA SILVA DE 

MACEDO Vistos em correição. 1. INTIME-SE a parte autora, através de seu 

Patrono (via DJe), para que recolha as custas e despesas processuais no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 2. Após, faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000166-45.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BIÚCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON MAIA TIMO OAB - MT5077-O (ADVOGADO(A))

ENE MAIA TIMO OAB - GO22017 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000166-45.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Aquisição]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ORLANDO PEREIRA 

DUARTE Endereço: sítio Beira Rio zona rural, zona rural, PONTE BRANCA - 

MT - CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: ORIVALDO BIÚCA Endereço: 

rua Castro Alves, QD 36 LT 19, ST BELA VISTA, MINEIROS - GO - CEP: 

75830-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO 

fica Vossa senhoria intimada, para que esclareçam, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. Alto 

Araguaia/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000166-45.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BIÚCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON MAIA TIMO OAB - MT5077-O (ADVOGADO(A))

ENE MAIA TIMO OAB - GO22017 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000166-45.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Aquisição]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ORLANDO PEREIRA 

DUARTE Endereço: sítio Beira Rio zona rural, zona rural, PONTE BRANCA - 

MT - CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: ORIVALDO BIÚCA Endereço: 

rua Castro Alves, QD 36 LT 19, ST BELA VISTA, MINEIROS - GO - CEP: 

75830-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO PASSIVO 

fica Vossa senhoria intimado, para que esclareçam, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. Alto 

Araguaia/MT , 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000530-80.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA MARIA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL NUNES FILHO (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000530-80.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): MAIRA MARIA BORGES DOS SANTOS REU: GENIVAL NUNES 

FILHO Vistos em correição. 1. Certifique o decurso de prazo para o 

executado informar o pagamento da dívida ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo. 2. Em seguida, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu 

patrono, via Dje, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quantos 

aos rumos da execução e apresentar planilha de débito atualizada. 3. Ato 

contínuo, DÊ VISTA ao MPE. 4. Após, tornem-me os autos conclusos. As 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-34.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY VIEIRA DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MT16062/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA NIEDERMEIER FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000740-34.2019.8.11.0020. 

EXEQUENTE: AMAURY VIEIRA DE REZENDE EXECUTADO: PAULA REGINA 

NIEDERMEIER FRAGA Vistos em correição. 1. INTIME-SE o exequente na 

pessoa de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto aos rumos da execução e apresentar planilha de 

débito dívida, apresentando bens de propriedade do(a) executado(a), 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento no feito nos termos do 

provimento 84/2014 da CGJ/TJMT. 2. Após, faça a conclusão. As 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56545 Nr: 2308-15.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A, BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BARBOSA RHODEN - 

OAB:17.236-O/MT, NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.867-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14469A, 

Míriam Peron Pereira Curiati - OAB:SP n. 104.430

 (...) INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

dados de conta bancária para expedição do alvará para levantamento do 

valor da condenação indenizatória.4. Após, proceda com a transferência 

do valor depositado na conta judicial para a conta a ser informada pela 

exequente. Expeça-se o necessário e junte aos autos o alvará de 

transferência.5. Sem prejuízo, INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

credor(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor 

atualizado dos honorários (sentença, fl. 102, 10% sobre o valor da 

causa). (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-19.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FONSECA ZIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MELEGATI LOURENCO OAB - SP378927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000299-19.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ALINE FONSECA 

ZIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS MELEGATI LOURENCO 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 06/07/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 16 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-81.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO GARCIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ SALMAZO (EXECUTADO)

Francisco Elcio Lima Lucena (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 01/06/2020 , às 14:30 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 16 de março de 2020. OLIZELMA DAVID DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-38.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MELO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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CERTIDÃO Fica Vossa Senhoria intimada como advogada do requerente, 

para fornecer o endereço do requerido com o CEP correto no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-81.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO GARCIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ SALMAZO (EXECUTADO)

Francisco Elcio Lima Lucena (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Autos nº 

1000334-81.2017.811.0020 Vistos em correição. Verifico que até o 

momento não houve tentativa de conciliação nos autos. Assim, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta do conciliador. 

Havendo composição, venham-me os autos conclusos para sentença. Na 

ausência de solução amigável do litigio, INTIME-SE o exequente, para 

manifestar-se dos embargos de id. 17409129, no prazo legal. Desde já, 

INDEFIRO o pedido de id. 16826244, visto que o juizado especial não 

comporta a citação por edital (artigo 18, §2º da Lei). Assim, INTIME-SE o 

autor para promover a citação do executado Sergio Luiz Salmázio, o qual 

deverá ser intimado para comparecer a audiência de conciliação 

supramencionada. Prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 12 de novembro de 2019. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27382 Nr: 1790-64.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTREAL COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Certifico que nesta data em cumprimento ao r. Despacho de fls. 95, 

procedi a distribuição do feito no PJE passando a tramitar sob o n. 

1000283-65.2020.8.11.0020, conforme espelho a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28824 Nr: 214-02.2010.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTREAL COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Certifico que nesta data em cumprimento ao r. Despacho de fls. 198, 

procedi a distribuição do feito no PJE passando a tramitar sob o n. 

1000285-35.2020.8.11.0020, conforme espelho a seguir juntado.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº

 O Doutor Silvio Mendonça Ribeiro Filho MM Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

 RESOLVE: 18/2020-CDBB

 RETIFICAR em parte a Portaria nº 17/2020-CDBB, datada de 03/03/2020, 

que designou o servidor Mauri Antônio Sandri, auxiliar judiciário matricula 

5072 para substituir Girley Cândida Ferreira matricula 3183, Gestora 

Administrativa III, para exercer o cargo de Gestor Administrativa III em 

substituição na Diretoria no Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT, 

pelo período de 02/03/2020 a 21/03/2020, onde se lê para exercer o cargo 

Gestor Administrativo II, leia-se para exercer o cargo de Gestor 

Administrativo III.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres-MT, 16 de março de 2020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juíza de Direito e Diretora do For o

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142079 Nr: 6154-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIR SCARTEZINI - OAB:7323, 

MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO - OAB:5865, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...)Portanto, está devidamente demonstrada que a procuração 

lavrada está eivada de vícios insanáveis, sendo que outra solução não há, 

senão, a sua anulação.Por todo exposto, DECRETO A NULIDADE da 

procuração lavrada no Registro Civil e Notarial do 2º Ofício de Nova 

Olímpia/MT, assentada no Livro n. 37, folhas 71/v.Oficie-se ao Cartório do 

Registro Civil e Notarial do 2º Ofício de Nova Olímpia, com cópia da 

presente decisão, afim de que a tabeliã promova as anotações 

necessárias.Deixo de instaurar procedimento de apuração da conduta 

funcional da tabeliã, eis que o Cartório de Nova Olímpia foi provido por 

candidato aprovado em concurso público no último dia 09/03/2020, 

conforme Edital nº 01/2020/GSCP, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico Nº 10.679 de 17/02/2020, o que ocasiona a perda do objeto em 

relação a eventual punição administrativa.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Bugres, 13 de março de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119884 Nr: 723-22.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE BERNARDINO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, o que 

faço com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para:a) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato de n.º 

003020039249522K, no valor de R$377,00 (...);b) CONDENAR a Requerida 

ao pagamento, em favor da Requerente, da importância de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência 

de correção monetária pelo INPC, com a incidência dos juros de mora de 

1% a.m., devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula n. 54 do STJ; e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.c) CONDENAR a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

na forma do artigo 85, §2º, do CPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o 

pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte 
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adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os 

autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste 

Magistrado.Por outro lado, caso haja posterior pedido de cumprimento de 

sentença, o qual deverá vir instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do CPC, DEVERÁ a 

Sra. Gestora Judiciária efetuar as anotações e alterações necessárias. 

Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, mediante o 

pagamento do débito, conforme planilha apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo 

o pagamento voluntário, no prazo assinalado, o débito será acrescido de 

multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por 

cento (...), devendo o exequente se manifestar no prazo de 15 (...) dias 

para pugnar como entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres – (), 17 de fevereiro de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119884 Nr: 723-22.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE BERNARDINO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, o que 

faço com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para:a) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato de n.º 

003020039249522K, no valor de R$377,00 (trezentos e setenta e sete 

reais);b) CONDENAR a Requerida ao pagamento, em favor da Requerente, 

da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com a incidência de correção monetária pelo INPC, com a 

incidência dos juros de mora de 1% a.m., devidos desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do STJ; e correção monetária pelo 

INPC, a contar da data do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.c) 

CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do 

CPC.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No caso de 

interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar 

contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de 

Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.Por outro lado, 

caso haja posterior pedido de cumprimento de sentença, o qual deverá vir 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

exatos termos do artigo 524 do CPC, DEVERÁ a Sra. Gestora Judiciária 

efetuar as anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, 

conforme planilha apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

devendo o exequente se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias para 

pugnar como entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160918 Nr: 692-94.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANE APARECIDA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a 

ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161210 Nr: 874-80.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ANDERSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a 

ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52410 Nr: 3162-16.2011.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONÁRIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILMA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO A 

INTERDIÇÃO de EDILMA MARIA DE SOUZA, declarando-o relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza 

patrimonial e negocial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, por 

consequência, NOMEIO como CURADORA DEFINITIVA a Sra. MARIA 

DONÁRIA DA SILVA SOUZA.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.O curador deverá prestar compromisso nos 

termos do artigo 759 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil, e artigo 29, 

inciso V, da Lei 6.015/73, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação da presente ao Registro Civil das Pessoas Naturais e 

PUBLIQUE-SE na imprensa local e no órgão oficial por três (03) vezes, 

com intervalo de dez (10) dias, constando do edital, os nomes do interdito 

e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CIÊNCIA ao Núcleo de Prática Jurídica da 

Unemat.INTIME-SE pessoalmente a parte autora. Sem condenação em 

custas, eis que concedo a gratuidade nesta oportunidade. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO e cumpridas todas as 

determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 11 de março de 2.020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23899 Nr: 603-62.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS, MARIA 

CONCEIÇÃO GOMES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061

 Tendo em vista a petição retro, impulsiono o feito com finalidade de intimar 

a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21803 Nr: 1938-53.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:MT2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 Tendo em vista o Ofício nº 466/2018, impulsiono o feito com finalidade de 

intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53555 Nr: 4304-55.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LEITE DE MORAES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se sobre a devolução da correspondência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82962 Nr: 4698-28.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSINA XAVIER GUSMÃO, BENEDITO 

DE BARROS IGNACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR SANTOS REIS 

- OAB:22096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se sobre a devolução da correspondência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93298 Nr: 3140-50.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE LIMA JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se sobre a devolução da correspondência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97908 Nr: 390-41.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLGDS, AFdS, NFDS, PFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, MARIANA MARQUES DE ALMEIDA BRAGA - 

OAB:27297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição retro, impulsiono os autos com finalidade de 

intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131146 Nr: 7202-31.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA LUCIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação de fl. 124-v, impulsiono o feito com 

finalidade de intimar a parte autora para dar regular andamento ao 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157806 Nr: 7109-97.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANTOS FAVALESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno da Carta de Citação infrutífera, impulsiono o feito 

com finalidade de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156725 Nr: 6518-38.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS VICTOR PETTERLE 

FILHO - OAB:96030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 07/05/2020, às 13:00, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90093 Nr: 430-57.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBISON LEANDRO SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido da parte autora de folhas 66, e concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias, a fim de providenciar o regular andamento do 

processo, requerendo o que de direto em razão do falecimento da parte 

requerida (fls.64), sob pena de extinção (art.485, III, do CPC).

Decorrido com ou sem manifestação, certifique e faça o processo 

concluso.

Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 10 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92822 Nr: 2759-42.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAMA LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREEN AGROFLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA POLI ANTUNES DE 

OLIVEIRA - OAB:TO/1672

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, intentada por ELIZAMA LEITE DE 

ALMEIDA em face de GREEN AGROFLORESTAL LTDA.

 Intimado (fls.130/131) o causídico da parte autora manteve-se silente.

 Da mesma forma, a parte autora foi intimada pessoalmente (fls.134/135), 

mantendo-se da mesma forma sem manifestação (fls.136).

 Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providencia da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, procedida a intimação da parte, deixou 

decorrer o prazo sem manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo.

Sem condenação em custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres, 11 de março de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 9529 Nr: 788-42.2002.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR CEZAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Bispo de Souza Junior 

- OAB:41656/GO, Veronica Santiago Dias Nunes - OAB:20887/GO

 Vistos etc.

Às folhas 245/246, compareceu o exequente informando que restou um 

saldo devedor remanescente no valor de R$ 2.393,07.

Assim, INTIMEM-SE a parte executada JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, 

na pessoa do seu advogado e em não possuindo pessoalmente, para que 

no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento do saldo devedor 

remanescente no valor de R$ 2.393,07, conforme planilha apresentada às 

folhas 245/246, devendo ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, 

sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez 

por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, DÊ-SE vista 

ao exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 11 de março de 2.020.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82680 Nr: 4400-36.2012.811.0008

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA ALVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA VALERIANO BISPO, Luiz da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:15332

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Guarda intentada por MARIA ANGELICA ALVES 

BISPO, em face de SEBASTIANA VALERIANO BISPO.

 Às folhas 65/68 a parte autora manifestou que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pugnando desde já pela extinção.

 Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público não se opôs 

à extinção (fls.73).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Maria Angelica Alves Bispo, em face de Sebastiana Valeriano Bispo, nos 

termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 Sem condenação em custas.

Ciência ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do advogado nomeado Dr. VAGNER 

SEVERO, OAB/MT 14492, nos termos da nomeação de folhas 64.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 11 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 153221 Nr: 4353-18.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivanio de Santana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 11 de abril de 2020, às 14h30min, no endereço 

supra(...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte autora 

apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo 

nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 363 de 788



Barra do Bugres, 11 de março de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 152625 Nr: 3992-98.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. DE ,MORAES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - OAB:11929/DF, SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida, J.P. DE MORAES NETO, para, querendo, 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pedido de desistência da 

ação de folhas 50 (artigo 485, § 4º, CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos.

Às providências.

 Barra do Bugres/MT, 12 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135820 Nr: 2041-06.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA CORSINO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 DE ABRIL DE 

2020, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 13 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 148315 Nr: 1218-95.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 DE ABRIL DE 

2020, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 13 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 154882 Nr: 5426-25.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA PRADO OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 DE ABRIL DE 

2020, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 13 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151433 Nr: 3194-40.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL RICARTE DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autoa para manifestar-se 

acerca da cerdidão do senhor Oficial de Justiça de fls. 51, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131018 Nr: 7131-29.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA GOMES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que o recurso de apelação interposto 

pela parte requerido é tempestivo. Assim sendo, impulsiono. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59568 Nr: 94-98.1987.811.0008

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 • Intimação do requerente para efetuar pagamento dos selos de 

autenticação dos documentos e de expedição de mandado de averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 364 de 788



 Cod. Proc.: 158452 Nr: 7440-79.2019.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR, GERALDO RIBEIRO SILVA 

NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KISSAKU ARATA, MOISES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 • Intimação do requerente para efetuar o depósito de diligência do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54077 Nr: 283-02.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALMEIDA DA VISITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias acerca das fls. 

132-134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100880 Nr: 2178-90.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY & HIDALGO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCO ANTONIO ZAITTER - OAB:PR-8740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:47325

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Em face da certidão do oficial de justiça de fls. 

130, sendo negativa, intime-se o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for no prazo legal, sob pena de extinção da ação 

nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150709 Nr: 2751-89.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG-BEM - BRASIL CARD ADMINSTRADORA 

DE CARTAO DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA FERNANDA DA SILVA - 

OAB:26195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para apresentar a Impugnação à Contestação de fls. 36/68, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157390 Nr: 6884-77.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSÉ DE BRITO - 

OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Certifico que a Contestação de fls. 68/90 foi 

ofertada no prazo legal. Sendo assim, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para querendo manifestar sobre a 

contestação ofertada, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91813 Nr: 1965-21.2014.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HQJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar-se naquilo que entender de direito acerca 

das fls. 158-159.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000613-35.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000613-35.2019.8.11.0008. REQUERENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: IVO BATISTA DA SILVA Vistos 

etc. INTIME-SE a parte autora para informar o endereço da parte requerida, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Com 

a informação do endereço, DESIGNE nova data de audiência de 

conciliação conforme pauta de julgamento do Juizado Especial Cível. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para comparecer à audiência, com 

cópia do pedido inicial, consignando a advertência de que, não 

comparecendo, considerar-se-ão verdadeiros as alegações iniciais e será 

proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º da Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE a parte Requerente para comparecer à audiência, advertindo-a 

de que a ausência injustificada redundará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 16 de 

março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500153-18.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA TATIANI INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA CHAGAS BIZELLI OAB - MT0016567A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500153-18.2013.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 0,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: MILCA TATIANI INACIO DA SILVA 

Endereço: RUA DAS BROMÉLIAS, CASA 26, RESIDENCIAL RENÊ 

BARBOUR, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO - ME Endereço: 

avenida xavantes, 173, centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes da r decisão, 

bem como para que a PARTE AUTORA/ parte exequente para requerer o 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 16 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-06.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEROLOMO PIETRO PEREIRA QUATRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000257-06.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 3.135,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GEROLOMO PIETRO PEREIRA 

QUATRIN Endereço: AV DOS BANDEIRANTES, 141, APTO 19, JARDIM 

ELITE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Endereço: AV DOS OITIS, 

1460, DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP: 69075-842 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 06/04/2020 Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-06.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEROLOMO PIETRO PEREIRA QUATRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000257-06.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 3.135,00 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GEROLOMO PIETRO PEREIRA QUATRIN Endereço: 

AV DOS BANDEIRANTES, 141, APTO 19, JARDIM ELITE, BARRA DO 
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BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Endereço: AV DOS OITIS, 1460, 

DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS - AM - CEP: 69075-842 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme , petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 06/04/2020 

Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 10 (DEZ) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000030-84.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000030-84.2020.8.11.0050. REQUERENTE: ARENILDES FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: CLEITON ALFREDO SCHADECK Vistos, etc. 1. 

Processe-se em segredo de justiça (art.189, II do CPC). 2. Manifesta-se o 

autor pela concessão do parcelamento das custas judiciais. 3. A esse 

respeito, prevê o art.468 da CNGC: Art. 468. A gratuidade da justiça 

abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. [...] § 6o O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. 4. No caso dos autos, não é cabível o deferimento da 

assistência judiciária, pois não comprovada a insuficiência de recursos da 

parte autora. No entanto, diante da peculiaridade do caso versado, 

autorizo o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais 

subsequentes atualizáveis pelo INPC. 5. O pagamento deverá ocorrer até 

o 5º dia útil do mês, tendo início no mês de março/2020, comprovando nos 

autos o pagamento, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. 6. Por fim, DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 08 de 

abril de 2020, às 15h45min a se realizar no Centro Judiciário de 

Conciliação. 7. Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, 

para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC. 8. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). 9. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 

334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 344). 10. Ciência ao MP. 11. Intimem-se. Cumpra-se. 12. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de 

fevereiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVALDO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo: 1000183-54.2019.8.11.0050. 

AUTOR(A): FLORIVALDO DE MATOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO Vistos, etc. em vista 
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que a audiência anteriormente aprazada foi designada para dia que não 

haverá expediente, REDESIGNO a solenidade de conciliação para o dia 27 

de março de 2019, às 14h15min, a se realizar no CEJUSC. 2. Intimem-se. 3. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 19 de 

fevereiro de 2019. PEDRO DAVI BENNETI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTTI E TOTTI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 27092740, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001140-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. DIAS NOGUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de ID 26970460, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000128-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. L. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FRANCIELE DA ROSA SANTOS OAB - RS93566 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000128-06.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SABRINA DA SILVA 

DALONGARO REU: VALDOCIR DE LIMA BILO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão de menores proposta por Sabrina Silva 

Dalongaro em face de Valdocir de Lima Bilo, em favor dos menores Yuri 

Gabriel Dalongaro Bilo e Yudi Rafael Dalongaro Bilo. 2. Narra a autora que 

o requerido retirou as crianças para passar as férias escolares deixando 

de devolve-las no momento combinado. 3. Requereu liminarmente a busca 

e apreensão dos filhos menores, deferida em 15.04.2019 no ID19182761. 

4. A busca e apreensão restou prejudicada considerando que o requerido 

já detinha a guarda provisória dos infantes conforme decisão proferida na 

Ação de Guarda proposta pelo genitor na Comarca de Santo Ângelo/RS 

em 04.04.2019. 5. Instado a manifestar, o IRMP opinou pela revogação da 

busca e apreensão. 6. É o relato do necessário. 7. Fundamento e DECIDO. 

8. Pois bem. 9. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que mudança 

do domicílio do menor no curso de processo pode alterar a competência, 

descolocando o feito para outra comarca, aonde ele venha residir. 10. A 

decisão em comento supera o dogma do processo civil, pois o paradigma 

consignado no art. 43 do CPC é rompido, relativizando-se o princípio da 

perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis). Este princípio opera 

a estabilidade da lide, e o princípio do juiz natural, sem a alteração de 

competência do juízo onde proposta a demanda diante de uma eventual 

mudança domiciliar posterior. 11. No caso, a decisão adotada fez 

prevalecer o melhor interesse das adolescentes, isto porque garante a 

maior aproximação do juiz aonde ela venha situar-se então residente 

(princípio do juiz imediato) e, de consequência, atividades dialogais do 

processo mais céleres e eficientes, na prestação prioritária da justiça 

esperada. 12. O processo, então, acompanha o menor, porque é 

processo do seu maior interesse, acima do interesse das partes (os pais). 

O comando do art. 43 do CPC, cristalizado pelo ajuizamento da demanda, 

não pode ser dominante. A criança e o adolescente são sempre os 

principais protagonistas, porquanto a decisão repercute direta e 

objetivamente em suas vidas. 13. Predomina, então, a disposição especial 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando dispõe: “Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.” (...). 14. No mesmo sentido é a Súmula 383 do STJ que 

prevê: “A competência para processar e julgar as ações conexas de 

interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua 

guarda.” 15. Por tais fundamentos e com base no melhor interesse da 

criança/adolescente versado neste feito, REVOGO A LIMINAR DEFERIDA 

NO ID19182761 e DECLINO da competência para processar e julgar o 

processo e determino sejam os presentes autos remetidos à Santo 

Ângelo/RS com fundamento no art. 147, II, do ECA. 16. Às baixas e 

anotações necessárias. 17. Intime-se. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 05 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000128-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. L. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FRANCIELE DA ROSA SANTOS OAB - RS93566 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000128-06.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SABRINA DA SILVA 

DALONGARO REU: VALDOCIR DE LIMA BILO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão de menores proposta por Sabrina Silva 

Dalongaro em face de Valdocir de Lima Bilo, em favor dos menores Yuri 

Gabriel Dalongaro Bilo e Yudi Rafael Dalongaro Bilo. 2. Narra a autora que 

o requerido retirou as crianças para passar as férias escolares deixando 

de devolve-las no momento combinado. 3. Requereu liminarmente a busca 

e apreensão dos filhos menores, deferida em 15.04.2019 no ID19182761. 

4. A busca e apreensão restou prejudicada considerando que o requerido 

já detinha a guarda provisória dos infantes conforme decisão proferida na 

Ação de Guarda proposta pelo genitor na Comarca de Santo Ângelo/RS 

em 04.04.2019. 5. Instado a manifestar, o IRMP opinou pela revogação da 

busca e apreensão. 6. É o relato do necessário. 7. Fundamento e DECIDO. 

8. Pois bem. 9. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que mudança 

do domicílio do menor no curso de processo pode alterar a competência, 

descolocando o feito para outra comarca, aonde ele venha residir. 10. A 

decisão em comento supera o dogma do processo civil, pois o paradigma 

consignado no art. 43 do CPC é rompido, relativizando-se o princípio da 

perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis). Este princípio opera 

a estabilidade da lide, e o princípio do juiz natural, sem a alteração de 

competência do juízo onde proposta a demanda diante de uma eventual 

mudança domiciliar posterior. 11. No caso, a decisão adotada fez 

prevalecer o melhor interesse das adolescentes, isto porque garante a 

maior aproximação do juiz aonde ela venha situar-se então residente 

(princípio do juiz imediato) e, de consequência, atividades dialogais do 

processo mais céleres e eficientes, na prestação prioritária da justiça 

esperada. 12. O processo, então, acompanha o menor, porque é 

processo do seu maior interesse, acima do interesse das partes (os pais). 

O comando do art. 43 do CPC, cristalizado pelo ajuizamento da demanda, 

não pode ser dominante. A criança e o adolescente são sempre os 

principais protagonistas, porquanto a decisão repercute direta e 

objetivamente em suas vidas. 13. Predomina, então, a disposição especial 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando dispõe: “Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.” (...). 14. No mesmo sentido é a Súmula 383 do STJ que 

prevê: “A competência para processar e julgar as ações conexas de 

interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua 
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guarda.” 15. Por tais fundamentos e com base no melhor interesse da 

criança/adolescente versado neste feito, REVOGO A LIMINAR DEFERIDA 

NO ID19182761 e DECLINO da competência para processar e julgar o 

processo e determino sejam os presentes autos remetidos à Santo 

Ângelo/RS com fundamento no art. 147, II, do ECA. 16. Às baixas e 

anotações necessárias. 17. Intime-se. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 05 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-03.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LOPES DA MOTTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRASSETTO SMERDECH OAB - MT26072/O (ADVOGADO(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002495-03.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VERA LUCIA 

LOPES DA MOTTA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 

13.043/14. 2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido um 

Contrato de Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido 

transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem descrito na exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com 

o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas. 4. 

Com a petição inicial vieram os documentos. 5. Antes do despacho de 

admissibilidade da petição inicial, o réu contestou a ação e requereu a 

revisão do contrato arguindo abusividade na cobrança de "tarifa 

denominada de “Taxa de Registro” constante no contrato entabulado entre 

as partes, a qual é equivalente ao montante de R$347,52, o valor de 

R$179,42, referente à Cap Parc Premiável e tarifa de avaliação de bem no 

valor de R$395,00" e "a contratação de Seguro no valor R$850,00", bem 

como alegou que o valor devido é de R$6.015,28. Requereu a concessão 

de assistência judiciária gratuita. 5. É o breve relatório. 6. Previamente a 

análise do pedido de busca e apreensão, considerando que o requerido 

apresentou contestação e que, segundo o STJ, é possível discutir-se a 

revisão contratual na peça defensiva da ação de busca e apreensão (STJ 

- Ag: 1306362, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Publicação: DJe 27/08/2010), por hora, suspendo a busca e apreensão do 

bem, recebo a petição inicial, dou o réu por citado e determino: a) a 

intimação do réu para depositar em Juízo o valor incontroverso, 

devidamente corrigido, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para 

manifestar-se acerca de designação de audiência de conciliação, 

especificar as provas que pretende produzir e apresentar os quesitos 

para a perícia contábil; b) a intimação do autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação, inclusive acerca sobre a 

designação de audiência de conciliação e apresentar os quesitos para a 

perícia contábil; c) indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulado pelo réu, vez que não demonstrou hipossuficiência através de 

documentos hábeis para tanto, tal como Declaração de Imposto de Renda, 

Cópia da CTPS, etc..., até porque não há custas processuais a recolher 

neste momento processual e demonstrou ter capacidade econômica 

suficiente para financiar um veículo de valor razoável, o que é indicativo 

de não ser hipossuficiente. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-03.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LOPES DA MOTTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRASSETTO SMERDECH OAB - MT26072/O (ADVOGADO(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002495-03.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VERA LUCIA 

LOPES DA MOTTA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 

13.043/14. 2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido um 

Contrato de Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido 

transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem descrito na exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com 

o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas. 4. 

Com a petição inicial vieram os documentos. 5. Antes do despacho de 

admissibilidade da petição inicial, o réu contestou a ação e requereu a 

revisão do contrato arguindo abusividade na cobrança de "tarifa 

denominada de “Taxa de Registro” constante no contrato entabulado entre 

as partes, a qual é equivalente ao montante de R$347,52, o valor de 

R$179,42, referente à Cap Parc Premiável e tarifa de avaliação de bem no 

valor de R$395,00" e "a contratação de Seguro no valor R$850,00", bem 

como alegou que o valor devido é de R$6.015,28. Requereu a concessão 

de assistência judiciária gratuita. 5. É o breve relatório. 6. Previamente a 

análise do pedido de busca e apreensão, considerando que o requerido 

apresentou contestação e que, segundo o STJ, é possível discutir-se a 

revisão contratual na peça defensiva da ação de busca e apreensão (STJ 

- Ag: 1306362, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Publicação: DJe 27/08/2010), por hora, suspendo a busca e apreensão do 

bem, recebo a petição inicial, dou o réu por citado e determino: a) a 

intimação do réu para depositar em Juízo o valor incontroverso, 

devidamente corrigido, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para 

manifestar-se acerca de designação de audiência de conciliação, 

especificar as provas que pretende produzir e apresentar os quesitos 

para a perícia contábil; b) a intimação do autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação, inclusive acerca sobre a 

designação de audiência de conciliação e apresentar os quesitos para a 

perícia contábil; c) indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulado pelo réu, vez que não demonstrou hipossuficiência através de 

documentos hábeis para tanto, tal como Declaração de Imposto de Renda, 

Cópia da CTPS, etc..., até porque não há custas processuais a recolher 

neste momento processual e demonstrou ter capacidade econômica 

suficiente para financiar um veículo de valor razoável, o que é indicativo 

de não ser hipossuficiente. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-03.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LOPES DA MOTTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRASSETTO SMERDECH OAB - MT26072/O (ADVOGADO(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002495-03.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VERA LUCIA 

LOPES DA MOTTA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 4.728/65, regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº10.931/04 e da Lei 

13.043/14. 2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido um 

Contrato de Financiamento e, como garantia da dívida, o requerido 

transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem descrito na exordial. 3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com 

o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas. 4. 
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Com a petição inicial vieram os documentos. 5. Antes do despacho de 

admissibilidade da petição inicial, o réu contestou a ação e requereu a 

revisão do contrato arguindo abusividade na cobrança de "tarifa 

denominada de “Taxa de Registro” constante no contrato entabulado entre 

as partes, a qual é equivalente ao montante de R$347,52, o valor de 

R$179,42, referente à Cap Parc Premiável e tarifa de avaliação de bem no 

valor de R$395,00" e "a contratação de Seguro no valor R$850,00", bem 

como alegou que o valor devido é de R$6.015,28. Requereu a concessão 

de assistência judiciária gratuita. 5. É o breve relatório. 6. Previamente a 

análise do pedido de busca e apreensão, considerando que o requerido 

apresentou contestação e que, segundo o STJ, é possível discutir-se a 

revisão contratual na peça defensiva da ação de busca e apreensão (STJ 

- Ag: 1306362, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Publicação: DJe 27/08/2010), por hora, suspendo a busca e apreensão do 

bem, recebo a petição inicial, dou o réu por citado e determino: a) a 

intimação do réu para depositar em Juízo o valor incontroverso, 

devidamente corrigido, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para 

manifestar-se acerca de designação de audiência de conciliação, 

especificar as provas que pretende produzir e apresentar os quesitos 

para a perícia contábil; b) a intimação do autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação, inclusive acerca sobre a 

designação de audiência de conciliação e apresentar os quesitos para a 

perícia contábil; c) indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulado pelo réu, vez que não demonstrou hipossuficiência através de 

documentos hábeis para tanto, tal como Declaração de Imposto de Renda, 

Cópia da CTPS, etc..., até porque não há custas processuais a recolher 

neste momento processual e demonstrou ter capacidade econômica 

suficiente para financiar um veículo de valor razoável, o que é indicativo 

de não ser hipossuficiente. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000758-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS HIDALGO THOME OAB - MT0004193A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR INTROVINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001153-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA (REQUERENTE)

ROSANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENI DE SOUZA RIBAS OAB - PR46429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROSA DA ROCHA (REQUERIDO)

DIONES KRINSKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99241 Nr: 1670-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 36, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67647 Nr: 1587-36.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE BARBOSA SANTOS, JURANDIR 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 65, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84919 Nr: 3702-59.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA FOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando os autos verifico que apesar do endereço do requerido 

constar na petição de fls.59/60, sua citação foi realizada por edital.

2. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a citação de fl.66.

3. Em consequência, expeça-se o competente mandado no endereço 

indicado às fls.59/60.

4. Cumprida a diligência, manifeste-se o autor.

5. Oportunamente, verifico que a parte peticionante à fl.81 não possui 

capacidade postulatória para se auto-representar em juízo.

6. Ademais, o documento não foi subscrito por advogado com procuração 

da parte relacionada.

7. Assim, INTIME-SE a causídica responsável para regularizar a 

manifestação.

8. Certifique-se acerca do cumprimento do item 5 da decisão de fl.64.

9. Após, conclusos.

10. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1176 Nr: 1040-21.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 
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ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR, PAULO HENRIQUE ZAGOTTO GODOY - 

OAB:60.383/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando que superado o prazo de suspensão pleiteado pelo 

exequente à fl.159, INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no 

prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 2298-75.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS IRASE MACHADO DOS SANTOS, 

HÉLIO MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o 

endereço para onde deverá ser expedida a correspondência, 

descartando aqueles já diligenciados, sob pena de indeferimento.

2. Após, expeça-se o necessário.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25655 Nr: 2277-12.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela inclusão dos dados do devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito.

2. Ocorre que, embora adotadas medidas de constrição, o devedor não foi 

citado até o presente momento.

3. Assim, INDEFIRO o pedido de fl.96.

4. Oportunamente, com fundamento no art.517 do CPC, expeça-se 

certidão judicial relativa à dívida ora cobrada representada pela sentença 

de fls.43/44 a ser instruída com cálculo judicial atualizado, para o devido 

registro de protesto, intimando-se o credor para retirada e providências.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96999 Nr: 647-32.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FALEIROS CRUZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela penhora online de ativos financeiros em 

contas de titularidade do executado via BACENJUD.

2. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 3. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

4. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

 5. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 6. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

7. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

8. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

os quais determino desde já a liberação, dê-se ciência ao credor 

intimando-o para dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas que 

lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão 

na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos autos.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112988 Nr: 45-70.2020.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA SERRANO PINHEIRO - 

OAB:23578/MS

 RECEBIMENTO DE DENÚNCIA Vistos em correição. 1. Analisando os 

autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos 

indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como presentes as 

condições gerais e específicas da ação penal. 2. Conforme estabelece o 

art. 396, caput, do Código de Processo Penal, não há motivos para se 

rejeitar liminarmente a denúncia, sendo assim, RECEBO a denúncia uma 

vez que estão presentes os requisitos do art. 41 do CPP. 3. Cite-se a parte 

acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do 

Código de Processo Penal . 4. Cientifique-se a parte acusada de que caso 

não ofereça a resposta escrita, ou não constitua advogado, 

independentemente de nova conclusão, será nomeado em seu favor o(a) 

d. Defensor(a) Público(a) desta comarca para patrocinar a sua defesa em 

juízo, cabendo, à Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o 

faça em seu nome. 5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo 

legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à 

imediata conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 

11/11/CGJ). 6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de 

antecedentes do autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas 

diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT; 7. DEFIRO cota ministerial. 

9. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71059 Nr: 4036-64.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM ARMANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal em que as partes postulam pela 

homologação de acordo, pugnando pela suspensão da execução até o 

término do prazo para pagamento.
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2. Por esta razão, HOMOLOGO o acordo para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o que faço com fulcro assente no artigo 922 do 

Código de Processo Civil.

 3. Deixo de suspender o processo uma vez que já decorrido o prazo 

pleiteado.

4. Assim, INTIME-SE o exequente pessoalmente para, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes 

para o regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III, §1º do CPC.

5. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

6. Após, façam os autos conclusos.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85889 Nr: 4342-62.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVAR, ALADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weberkrey Ribeiro Botelho - 

OAB:21.923/0

 DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante da manifestação do autor pela realização de audiência de 

conciliação, designo audiência de conciliação para o dia 15 de abril de 

2020, às 13h00min, a se realizar no CEJUSC, conforme preconiza o artigo 

319, VII do CPC.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62922 Nr: 914-77.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSO MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:6611, 

Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417 A

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34230 Nr: 997-98.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. RIBEIRO TAPEÇARIA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela citação por edital do executado.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houveram duas 

tentativas válidas de citação da parte adversa, sem que haja sequer a 

comprovação de buscas pelo endereço dos devedores.

4. Ademais, verifico que as tentativas de citação não se aperfeiçoaram 

pela insuficiência de endereço.

5. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

6. Assim, INDEFIRO o pedido de citação por edital.

7. Oportunamente, considerando que se trata de execução fiscal em 

trâmite desde 2010 sem que haja citação do devedor até o momento, 

manifeste-se o exequente acerca da prescrição na forma do Resp 

1.340.553.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65453 Nr: 3481-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE BORGES PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Cumpra-se expedindo o necessário.

3. Sendo infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

do feito sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

4. Ausente a manifestação, SUSPENDO o feito por 01 (um) ano, 

DETERMINANDO o arquivamento, sem baixa na distribuição, sem prejuízo 

ao seu desarquivamento.

5. Decorrido o prazo de suspensão sem que sejam localizados os 

devedores/bens, certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os 

autos ao arquivo dando-se início a contagem do prazo prescricional.

6. Findo o prazo de 05 (cinco) anos à contar da data da primeira diligência 

citatória infrutífera, descontando o prazo de suspensão e, não sendo 

localizados os executados/bens penhoráveis, manifeste-se o exequente 

em 05 dias, certifique-se e façam os autos conclusos para sentença, nos 

termos do Resp. 1.340.553.

7. Intime-se.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65516 Nr: 3546-76.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Cumpra-se expedindo o necessário.

3. Sendo infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

do feito sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

4. Ausente a manifestação, SUSPENDO o feito por 01 (um) ano, 

DETERMINANDO o arquivamento, sem baixa na distribuição, sem prejuízo 

ao seu desarquivamento.

5. Decorrido o prazo de suspensão sem que sejam localizados os 

devedores/bens, certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os 

autos ao arquivo dando-se início a contagem do prazo prescricional.

6. Findo o prazo de 05 (cinco) anos à contar da data da primeira diligência 

citatória infrutífera, descontando o prazo de suspensão e, não sendo 

localizados os executados/bens penhoráveis, manifeste-se o exequente 

em 05 dias, certifique-se e façam os autos conclusos para sentença, nos 

termos do Resp. 1.340.553.

7. Intime-se.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67764 Nr: 1676-59.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR COPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos, EM CORREIÇÃO

1. Diante das certidões acostadas às fls. 204/206, DETERMINO que 

INTIME-SE pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular 

processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III, §1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18584 Nr: 2315-92.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES NELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINY GARCIA DUARTE 

CARVALHO - OAB:MT 6.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Cumpra-se expedindo o necessário.

3. Sendo infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

do feito sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

4. Ausente a manifestação, SUSPENDO o feito por 01 (um) ano, 

DETERMINANDO o arquivamento, sem baixa na distribuição, sem prejuízo 

ao seu desarquivamento.

5. Decorrido o prazo de suspensão sem que sejam localizados os 

devedores/bens, certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os 

autos ao arquivo dando-se início a contagem do prazo prescricional.

6. Findo o prazo de 05 (cinco) anos à contar da data da primeira diligência 

citatória infrutífera, descontando o prazo de suspensão e, não sendo 

localizados os executados/bens penhoráveis, manifeste-se o exequente 

em 05 dias, certifique-se e façam os autos conclusos para sentença, nos 

termos do Resp. 1.340.553.

7. Intime-se.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23529 Nr: 148-34.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO CABANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINY GARCIA DUARTE 

CARVALHO - OAB:MT 6.425-B, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Cumpra-se expedindo o necessário.

3. Sendo infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

do feito sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

4. Ausente a manifestação, SUSPENDO o feito por 01 (um) ano, 

DETERMINANDO o arquivamento, sem baixa na distribuição, sem prejuízo 

ao seu desarquivamento.

5. Decorrido o prazo de suspensão sem que sejam localizados os 

devedores/bens, certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os 

autos ao arquivo dando-se início a contagem do prazo prescricional.

6. Findo o prazo de 05 (cinco) anos à contar da data da primeira diligência 

citatória infrutífera, descontando o prazo de suspensão e, não sendo 

localizados os executados/bens penhoráveis, manifeste-se o exequente 

em 05 dias, certifique-se e façam os autos conclusos para sentença, nos 

termos do Resp. 1.340.553.

7. Intime-se.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23532 Nr: 151-86.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. TONETTO LANCHONETE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINY GARCIA DUARTE 

CARVALHO - OAB:MT 6.425-B, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Cumpra-se expedindo o necessário.

3. Sendo infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

do feito sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

4. Ausente a manifestação, SUSPENDO o feito por 01 (um) ano, 

DETERMINANDO o arquivamento, sem baixa na distribuição, sem prejuízo 

ao seu desarquivamento.

5. Decorrido o prazo de suspensão sem que sejam localizados os 

devedores/bens, certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os 

autos ao arquivo dando-se início a contagem do prazo prescricional.

6. Findo o prazo de 05 (cinco) anos à contar da data da primeira diligência 

citatória infrutífera, descontando o prazo de suspensão e, não sendo 

localizados os executados/bens penhoráveis, manifeste-se o exequente 

em 05 dias, certifique-se e façam os autos conclusos para sentença, nos 

termos do Resp. 1.340.553.

7. Intime-se.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86078 Nr: 4501-05.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO L. LINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Cumpra-se expedindo o necessário.

3. Sendo infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

do feito sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

4. Ausente a manifestação, SUSPENDO o feito por 01 (um) ano, 

DETERMINANDO o arquivamento, sem baixa na distribuição, sem prejuízo 

ao seu desarquivamento.

5. Decorrido o prazo de suspensão sem que sejam localizados os 

devedores/bens, certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os 

autos ao arquivo dando-se início a contagem do prazo prescricional.

6. Findo o prazo de 05 (cinco) anos à contar da data da primeira diligência 

citatória infrutífera, descontando o prazo de suspensão e, não sendo 

localizados os executados/bens penhoráveis, manifeste-se o exequente 

em 05 dias, certifique-se e façam os autos conclusos para sentença, nos 

termos do Resp. 1.340.553.

7. Intime-se.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92323 Nr: 3165-29.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 373 de 788



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista a certidão retro, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, DECRETO a revelia da parte requerida.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que manfieste o que entender 

de direito no prazo de quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34009 Nr: 776-18.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA & VAZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido retro.

2. Cumpra-se expedindo o necessário.

3. Sendo infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

do feito sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

4. Ausente a manifestação, SUSPENDO o feito por 01 (um) ano, 

DETERMINANDO o arquivamento, sem baixa na distribuição, sem prejuízo 

ao seu desarquivamento.

5. Decorrido o prazo de suspensão sem que sejam localizados os 

devedores/bens, certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os 

autos ao arquivo dando-se início a contagem do prazo prescricional.

6. Findo o prazo de 05 (cinco) anos à contar da data da primeira diligência 

citatória infrutífera, descontando o prazo de suspensão e, não sendo 

localizados os executados/bens penhoráveis, manifeste-se o exequente 

em 05 dias, certifique-se e façam os autos conclusos para sentença, nos 

termos do Resp. 1.340.553.

7. Intime-se.

 8. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1653 Nr: 1517-44.1999.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NÚBIA DE S. LANDERFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro integralmente o pedido de fls.35/36.

2. Intime-se advogado via DJE.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33507 Nr: 271-27.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON A. MAXIMIANO PUBLICIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela citação por edital do executado.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houveram tres 

tentativas válidas de citação da parte adversa, sem que haja sequer a 

comprovação de buscas pelo endereço dos devedores.

4. Ademais, verifico que as tentativas de citação não se aperfeiçoaram 

pela insuficiência de endereço.

5. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

6. Assim, INDEFIRO o pedido de citação por edital.

7. Oportunamente, considerando que se trata de execução fiscal em 

trâmite desde 2010 sem que haja citação do devedor até o momento, 

manifeste-se o exequente acerca da prescrição na forma do Resp 

1.340.553.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36041 Nr: 2830-54.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLCHINI TECCHIO & CIA LTDA, EVANDRO 

CARLOS BARBOSA, MÁRCIA FOLCHINI TECCHIO, ADELIR FOLCHINI 

TECCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente postula pela penhora 

de veículos de propriedade do executado.

2. Verifica-se que devidamente citado, o executado permaneceu inerte.

3. Anoto ainda que a tentativa de penhora de ativos financeiros restou 

infrutífera.

4. Assim, DEFIRO a penhora dos veículos indicados na petição de fl.114.

5. Expeça-se o mandado de penhora e avaliação no endereço do devedor, 

intimando-o no mesmo ato.

6. Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 3834-87.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução Fiscal em que as partes postulam pela 

homologação de acordo, pugnando pela suspensão da execução até o 

término do prazo para pagamento.

2. Por esta razão, HOMOLOGO o acordo para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o que faço com fulcro assente no artigo 922 do 

Código de Processo Civil.

 3. Deixo de suspender o processo uma vez que já decorrido o prazo 

pleiteado.

4. Assim, INTIME-SE o exequente pessoalmente para, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes 

para o regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III, §1º do CPC.

5. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

6. Após, façam os autos conclusos.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 2129-20.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEGUIM TRANSPORTES LTDA, JULIA YOKO 

IIDA, JOSÉ RICARDO MENEGUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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1. Defiro o pedido de fls.93.

2. Intime-se o advogado via DJE.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93536 Nr: 3911-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, Pedro 

Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição

1. DEFIRO o pedido de fl.42/43.

2. Em consequência, expeça-se novo mandado de citação a ser cumprido 

em consonância com o art.212, §2º e art.216 do CPC, uma vez que 

independe de autorização judicial.

3. Após, havendo evidente escusa do executado em receber o Sr. Oficial 

de Justiça por pelo menos 02 (duas) tentativas, DEFIRO desde já a citação 

por hora certa, a ser cumprida na forma do art.252 do CPC.

4. Em seguida, manifeste-se o requerente.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84218 Nr: 3304-15.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

LTDA - ME, EDILENE MANSÃO ANTONIO, ALEX SANDRO MAZO, 

ROSANGELA BATISTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

1. DEFIRO o pedido de fl. 60, para tanto cite-se a parte executada nos 

endereços indicados.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91018 Nr: 2435-18.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA MARIA STEFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. BAGATINI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 Vistos em correição,

1. DEFIRO o pedido de fl. 68, intime-se a parte autora para que manifeste, 

em 10 (dez) dias, acerca da possibilidade de conciliar quanto à solução da 

presente demanda.

 2. RETIFIQUE-SE a capa dos autos fazendo constar o nome do novo 

patrono constituído pela parte requerida.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91719 Nr: 2825-85.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO ME, 

ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

1. DEFIRO o pedido de fl. 73, para tanto cite-se a parte executada nos 

endereços indicados.

2. RETIFIQUE-SE a capa dos autos fazendo constar o nome do novo 

patrono constituído.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64871 Nr: 2898-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEANLU INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DA COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cristina Guapo - 

OAB:261.453/17-8, ORIAS ALVES DE SOUZA NETO - OAB:315098, 

Valeria Guapo Machado - OAB:261.453/17-8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente 

manifesta-se pela inclusão dos dados do devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito.

2. Ocorre que a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes é procedimento que pode ser realizado pelo próprio 

exequente, independentemente de intervenção judicial, a qual é exigível 

somente na hipótese de execução definitiva de título judicial, nos termos 

do art. 782, § 5º, do CPC, o que não é o caso dos autos.

3. Assim, INDEFIRO o pedido de fl.69.

4. Manifesta-se ainda o exequente pela consulta via RENAJUD acerca da 

existência de veículos de propriedade da parte adversa.

5. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

6. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

7. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 8. Considerando que a ação tramita desde 2013 sem que sejam 

localizados bens passíveis de penhora no patrimônio do devedor, 

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestando-se, inclusive, acerca da prescrição na 

forma do Resp 1.340.553

9. Intime-se.

10. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101401 Nr: 2692-09.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cathia Lais Dreger - 

OAB:53.770, Oyama Mattos Jaqueira Baretto - OAB:5945

 Vistos, em correição

1. Trata-se de Recurso de Apelação manejada contra a sentença 

derradeira, deveras, preenchidos os requisitos legais objetivos e 

subjetivos do artigo 593 e seguintes do CPP, RECEBO a presente 

irresignação no(s) seu(s) efeito(s) legal(is).

2. Uma vez apresentadas as razões e as contrarrazões, REMETAM-SE os 

autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, bem 

como, grafando nossas sinceras homenagens.

3. PUBLIQUE-SE tal “decisum” uma única vez no DJE e, sendo necessário 
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e atuando no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e, se for o caso, a DEFENSORIA PÚBLICA do Estado 

de Mato Grosso.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66116 Nr: 215-52.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93897 Nr: 4124-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO

1. Trata-se de Ação de Regularização de Visitas.

2. Analisando os autos, verifico que na tentativa de localização da parte 

requerente a fim de que seja dado o regular processamento da demanda, 

não foi possível a localização no endereço indicado.

3. Nesse passo, diante da inércia injustificada do exequente em promover 

os atos que lhes competem por período superior a 30 (trinta) dias, com 

base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se 

configurada a hipótese de negligência.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

4. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96016 Nr: 60-10.2018.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIA SENA SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO. Por meio de expediente encaminhado pelo DOF – 

Departamento de Orientação e Fiscalização do TJMT, foi encaminhado 

cópia do OF. Nº 6674/RBCIV02, datado de 06 de novembro de 2018, 

subscrito por Thais Queiroz Borges de Oliveira Abou Khali, juíza de direito 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, informando sobre a 

situação processual da ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. 

No mencionado ofício foi pontuado o seguinte: “Nesse momento revela-se 

novamente necessária a colaboração de Vossa Excelência, pois tenho 

necessidade de comunicar a todos os juízos interessados a respeito do 

indeferimento da petição inicial via da qual a empresa Ympactus Comercial 

S.A postulou sua autofalência; do prosseguimento da ação de liquidação 

judicial perante este juízo; da nomeação de CM Administração Judicial e 

Perícias Ltda (CNPJ 28.811.491/0001-70), sob a direta responsabilidade de 

Clayton da Costa Motta, para a função de liquidante; e da fixação dos 

honorários do liquidante em 2,2% sobre o total dos depósitos judiciais. 

Assim, conforme se extrai do expediente acima, foi sugerida a suspensão 

dos processos de liquidações e cumprimentos de sentença até que haja a 

liquidação do ativo e passivo, a fim de se verificar, primeiramente, a 

suficiência de ativo para pagamento dos credores. Ante do exposto, 

considerando a necessidade de se levantar, primeiramente, junto ao juízo 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, a suficiência de ativo 

para pagamento dos credores, com fundamento no art. 313, V, do Código 

de Processo Civil, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Decorrido o 

prazo acima, oficie-se ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC solicitando informações quanto à conclusão do levantamento 

do ativo e passivo da requerida, para fins de prosseguimento da presente 

ação. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74068 Nr: 1576-70.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLETO AUTO PEÇAS - EIRELLI, CREDIT 

BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL, BANCO BRADESCO S/A, LAKE SECURITIZADORA S/A, 

ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Vistos em correição,

1. DEFIRO o pedido de fl.354, para tanto citem-se os requeridos nos 

endereços indicados.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8286 Nr: 1458-51.2002.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA CAMPO NOVO, EILOR 

LEBELEIN GALLO, IDERLEI LEBELEN GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR, PATRICIA ALINE RAMOS 

FERREIRA - OAB:7.203, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1.Em relação ao pedido de fls. 129, intime-se a parte requerente para 

demonstar sua alegação, haja vista que o Sistema Bacenjud somente 

permite pesquisa de velores bloqueados há mais de 06 (seis) meses pelo 

cirtério de "Protocolo Registrado no Bacenjud", o que não consta nos 

autos. Assevero que também este Juízo não localizou qualquer bloqueio 

realizado nos autos pelo Sistema Bacenjud. Ainda, em consulta ao Sistema 

Siscondj (sistema de conta judicial vinculada aos autos) constata-se a 

inexistência de saldo (documento anexo).

2.De qualquer modo, defiro o pedido de diligências formulado às fls. 129. 

Com a certidão, manifestem-se as partes.

3. Em seguida, conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 87981 Nr: 640-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, onde as partes informam a 

composição amigável, manifestando-se pela homologação.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo firmado entre as partes nos presentes autos, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.

7. Custas e honorários na forma do acordo.

8. P. I.C.

9. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100405 Nr: 2228-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANGE CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. J. MARTINS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PROBST WERNER - 

OAB:29.532/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para querequeira o que de 

direito, no prazo legal. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20368 Nr: 673-50.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JALMAR VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO PASCOTINI, ANGELO 

ROBERTO PASCOTINI, JOSE LUIZ PASCOTINI, MAURO RENATO 

PASCOTINI, PAULO CESAR PASCOTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIDIONE BOMBASSARO - 

OAB:15410/RS

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26605 Nr: 26-84.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÕES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIO BOM JARDIM LTDA, PEDRO 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA, CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se o excepto para, querendo, apresentar impugnação a exceção 

de pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65479 Nr: 3508-64.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 2. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

3. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

 4. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 5. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

6. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

7. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

os quais determino desde já a liberação, dê-se ciência ao credor 

intimando-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento do feito, sob pena de arquivamento, 

nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, bem como para manifestar-se sobre 

a prescrição, nos termos do RESP 1.340.553/RS.

8. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da exequente, 

certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os autos ao arquivo 

dando-se início a contagem do prazo prescricional.

9. Findo o prazo de 05 (cinco) anos permanecente inerte o exequente, 

certifique-se e façam os autos conclusos para sentença.

10. Intime-se.

 11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38391 Nr: 1745-96.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELANGELO DE MORAES BASSO, 

FERNANDO VICENTE SARTOR, SARTOR & BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 2. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 
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do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

3. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

 4. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 5. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

6. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

7. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

os quais determino desde já a liberação, dê-se ciência ao credor 

intimando-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento do feito, sob pena de arquivamento, 

nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, bem como para manifestar-se sobre 

a prescrição, nos termos do RESP 1.340.553/RS.

8. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da exequente, 

certifique-se, intime-se a exequente e devolvam-se os autos ao arquivo 

dando-se início a contagem do prazo prescricional.

9. Findo o prazo de 05 (cinco) anos permanecente inerte o exequente, 

certifique-se e façam os autos conclusos para sentença.

10. Intime-se.

 11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVALDO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000183-54.2019.8.11.0050. AUTOR(A): FLORIVALDO DE MATOS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DECISÃO Vistos, etc. 1. O Polo passivo autor requer 

a realização de perícia médica, verifico que a demanda exige realização 

de perícia médica. 2. Para tanto, nomeio como perito o Dr. Artur José 

Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais) a 

título de honorários periciais, que deverão ser depositados em Juízo e 

pagos ao "expert" após a entrega do laudo. Deverá o Sr. Perito indicar 

data, horário e local, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para a 

realização dos trabalhos ao Sr. Oficial de Justiça no ato de intimação, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Meirinho. Ato contínuo, munido do 

mesmo mandado, deverá o Oficial de Justiça intimar a parte autora, 

pessoalmente, para comparecer a perícia. 4. O exame médico consistirá 

na averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de 

saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, 

atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de 

laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 5. O Senhor 

Perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. 6. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve 

responder: a) O periciando sofre de alguma incapacidade? b) É possível 

afirmar que essa incapacidade é decorrente de acidente de trânsito? c) 

Em caso afirmativo a pergunta anterior, qual foi o membro ou membros 

afetados? d) O periciando sofreu perda anatômica e ou funcional de algum 

membro? e) Essa perda é permanente? f) O periciando é acometido de 

alguma lesão neurológica em razão dessa incapacidade? g) Dado o 

quadro clínico do periciando e lesão por ele sofrida em qual subitem da 

tabela da Lei 6.194/74 seria enquadrado o periciando (percentual da 

perda), se houver? 7. Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE certidão para 

pagamento dos referidos honorários. 8. CITE-SE o requerido nos termos 

do artigo 183 c/c 335 do CPC. 9. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, independente de manifestação, vistas ao autor. 10. Após, 

conclusos. 11. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do 

Parecis/MT, 16 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito 

Assinado Digitalmente

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001715-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

MARIA REGINA RIVALTA E SILVA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001354-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS REIS SANTOS OAB - RS92495B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA OAB - MT9847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE EDIBLADO KLEIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ VERNER KLEIN OAB - 477.031.059-53 (REPRESENTANTE)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83709 Nr: 2995-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ZIBETTI BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de: 

a)DECLARAR rescindidos os contratos de f. 15-16 e f. 17-18, havido entre 

as partes;b)CONDENAR o requerido a restituir o veículo camionete aberta, 

MMC/L200 Sport, 4x4 HPE, Diesel, Ano/Modelo 2004/2004, Cor Preta, Placa 
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KAG-4617, Chassi 93XPRK7404C407480;c)CONDENAR o requerido ao 

ressarcimento da quantia de R$ 6.000,00, atualizado monetariamente pelo 

INPC e acrescido de juros de mora de 1%, desde o efetivo desembolso 

(15-07-2016).Diante deste resultado, do risco de que o requerido se 

desfaça do bem antes do término do processo, DEFIRO a busca e 

apreensão do veículo camionete aberta, MMC/L200 Sport, 4x4 HPE, Diesel, 

Ano/Modelo 2004/2004, Cor Preta, Placa KAG-4617, Chassi 

93XPRK7404C407480, ficando autorizado o arrombamento e o uso da 

força policial, se necessários, devendo o bem ser depositado em poder do 

autor, exceto se for encontrado na posse de terceiro, que demonstrar ser 

legitimo possuidor.Expeça-se mandado para este fim.Inclua-se restrição 

de circulação via RENAJUD.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Transitada em julgado, certifique-se e, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se o quanto 

preconizado no artigo 611 e seguintes da CNGC-TJMT.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75396 Nr: 2380-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE ARAUJO, SAUL MOSSELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral requerida pelas partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 

2020, às 17:45 horas, devendo os advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC).

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, nos 

termos do §4º, do artigo 357, do CPC. Intimem-se a partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 385, § 1º do Código de Processo 

Civil, ficando advertidos que presumir-se-ão confessados (considerados 

como verdadeiros) os fatos contra eles alegados, caso não compareçam 

ou, comparecendo, se recusem a depor.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85060 Nr: 3763-17.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. L. MOREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO TRAPANI GALHARDO, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSON BIGNARDI - 

OAB:3.561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno França Ferreira - 

OAB:19.154-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Mario Medeiros Neto - OAB:12.073-MT, THIAGO 

AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - OAB:20.949-A/ MT

 Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.PRIC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos com as baixas e anotações legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 111343 Nr: 3262-58.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA 

SILVA, DANGLER TUNI, JEAN MEDINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT, SANDRO SILVIO CATTANEO - OAB:19866-0

 Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de 

Werbeson Wandercleyson de Lima Silva, Dangler Tuni e Jean Medina de 

Carvalho, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do 

delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 29, do 

Código Penal, que se encontra na fase de instrução aguardando a 

audiência designada para a data de 19/03/2020, conforme decisões 

proferidas às f. 315-317, 343-344.

Houve o aporte do r. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara 

Criminal do E. TJMT às f. 349-358, em que concedeu, de forma parcial, a 

ordem de soltura em favor do acusado Dangler Tuni.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

Sem delongas, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

do acusado Dangler Tuni, devidamente qualificado nos autos, fazendo 

consignar as medidas cautelares impostas pela Colenda Segunda Câmara 

Criminal do E. TJMT (f. 357v), devendo ser posto em liberdade, salvo se 

por outro motivo tiver que permanecer preso, o que deverá ser certificado 

nos autos.

No ato do cumprimento do Alvará de Soltura deverá o(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça advertir o acusado Dangler que eventual 

descumprimento das condições fixadas em sua liberdade poderá 

acarretar na decretação de sua prisão preventiva, conforme autoriza o 

artigo 312, § 1º do CPP.

No mais, cumpram-se as decisões proferidas outrora a fim de evitar 

prejuízo na solenidade designada nestes autos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85471 Nr: 4042-03.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIA TEREZINHA SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CABIMENTO DO RECURSO DE 

AGRAVO NA SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FASE DE 

CONHECIMENTO - DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE VERSEM SOBRE 

MATÉRIAS ELENCADAS NO ARTIGO 1.015, INCISOS I A XI, DO CPC, OU 

OUTRAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE ESTIPULADAS EM LEI - DECISÃO 

AGRAVADA QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - 

RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE - JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE SUPOSTA DÍVIDA 

DECORRENTE DA COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES - COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - DEMANDA FUNDADA EM DIREITO DE NATUREZA 

PESSOAL - FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU - ENDEREÇO CERTO E 

CONHECIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (...) É 

competente o foro do domicílio da parte Ré para processar e julgar Ação 

de Monitória, fundada em descumprimento de contrato verbal - consistente 

em compra e venda de semoventes - porquanto se trata de cobrança de 

suposta dívida pessoal do Autor, atraindo a incidência da regra geral, 

prevista no art. 46 do Código de Processo Civil. - Demonstrado nos autos 

que o Autor, desde a propositura da demanda, tinha ciência do endereço 

da parte Ré, onde, inclusive, foi regularmente citada, não falar-se ser 

incerto e desconhecido o endereço da parte requerida, de forma a 

autorizar a aplicação do disposto no §2.º do art. 46 do CPC e permitir o 

processamento da ação no foro de domicílio do Autor.” (TJMG- Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0051.17.002145-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo 
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Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, 

publicação da súmula em 26/07/2019). Diante do exposto, DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito, e por 

consequência, nos termos do artigo 64, §3° do Código de Processo Civil, 

DECLINO da competência, devendo o feito ser redistribuído para Comarca 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92967 Nr: 3561-06.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA NUNES DO AMARAL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC/2015, JULGO 

O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ilegitimidade passiva da parte 

requerida.Com o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se e 

arquivem-se os autos, de acordo com as cautelas de estilo.Condeno a 

parte ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo 

sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita consoante 

decisão proferida às f. 38-39.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71447 Nr: 94-87.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE PEREIRA DUARTE, WERLE & DUARTE 

LTDA, SAMUEL LUIZ THOMAS WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Diante do exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de 

sentença ofertada por Werle & Duarte Ltda e Outros às f. 161-164, para 

reconhecer o excesso de execução R$ 68.878,40 (sessenta e oito mil 

oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).Deixo de condenar 

o exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do advogado do executado/impugnante, vez que não houve o 

pagamento do valor incontroverso do débito, ademais verifica-se que o 

excesso da execução é irrisório em face do valor devido atualizado.No 

mais, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte exequente 

(f. 176). O valor a ser bloqueado será no importe de R$ 848.102,35 

(oitocentos e quarenta e oito mil cento e dois reais e trinta e cinco 

centavos). Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da 

medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio.Em 

observância ao disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de 

quantia superior à efetivamente executada, pois são atingidas todas as 

contas da parte executada nas diversas instituições financeiras, caso 

exista saldo para tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar 

efetivamente bloqueada o valor da execução.Cumprida integralmente ou 

parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar no prazo de 05 dias, conforme preconiza o artigo 854, §3° do 

Código de Processo Civil.Aportando-se aos autos manifestação 

informando que o valor bloqueado extrapole exacerbadamente o valor 

para satisfação da dívida, voltem-me os autos conclusos, com urgência, 

para apreciação, atentando-se a Sra. Gestora o disposto na Ordem de 

Serviço n° 001/2020.Na hipótese de não ser encontrado valor, intime a 

parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

Edital 7/2020-CVerde

 A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO QUE VISA AO 

CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO PARA A COMARCA DE CAMPO VERDE, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

CONSIDERANDO que 108 (cento e oito) candidatos estão inscritos para o 

Seletivo de Juiz Leigo desta Comarca, previsto para se realiza r em 

29.03.2020;

CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (COVID-19);

 CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular n.º 15/2020-PRES, que 

orienta as Diretorias dos Fóruns a, dentre outras questões, suspender por 

30 (trinta) dias os eventos e solenidades nos prédios do Poder Judiciário;

 Faz saber aos candidatos inscritos no Seletivo para Juiz Leigo da 

Comarca de Campo Verde, constantes do Edital 6/2020-CVerde, que a 

aplicação das provas, prevista para o dia 29/03/2020, está suspensa, até 

ulterior deliberação.

 Para que ninguém possa alegar ignorância, determinou-se a expedição do 

presente edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 

Dado e passado nesta cidade de Campo Verde, aos dezesseis dias do 

mês de março de 2020. Claudiomiro Donadon Pereira, Gestor G eral, 

Membro da Comissão, o digitei.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito – Presidente da Comissão

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000588-53.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL AHMED SALEH (REU)

ERIKA MARYAMA SALEH (REU)

ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000588-53.2020.8.11.0051 Monitória Despacho. Vistos etc. 

CITEM-SE os Requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

reconhecendo a existência da dívida descrita em título monitório, 

promovam o pagamento correspondente, acrescido de honorários 

advocatícios equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, caso em que 

ficará isento do pagamento das custas processuais. Os Requeridos 

poderão, ainda, reconhecer o crédito e requerer o parcelamento da dívida, 

das custas e dos honorários advocatícios, mediante entrada de 30% 

(trinta por cento) e o remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 701, § 5º, do NCPC). Alternativamente, pretendendo discutir a 

existência da dívida ou seu montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) 

dias, os Requeridos poderão opor embargos, que suspenderão a eficácia 

do mandado monitório (art. 702 e § 4º do NCPC). Não cumprido o mandado 

monitório, nem opostos embargos, será constituído de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-79.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE EUNICE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000735-79.2020.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Do que se infere dos documentos apresentados na inicial, verifica-se 

alguma possível incompatibilidade entre eles e o pedido de gratuidade da 

Justiça. No instrumento contratual juntado pela própria Parte, nota-se que 

a aquisição do lote se deu mediante o pagamento de entrada em valor 

considerável, de R$ 10.000,00 no mês de julho de 2015. Assim, na 

celebração do contrato, a Requerente parece ter desembolsado quantia 

considerável, a desdizer a alegação de que não teria condições 

financeiras para o pagamento das custas processuais. Nesse contexto, 

não se admite a presunção de veracidade que normalmente vem com a 

simples declaração de hipossuficiência financeira. Dada a 

incompatibilidade entre a obrigação quitada e o pedido de gratuidade, o 

deferimento do benefício passa a ficar vinculado à comprovação 

inequívoca da falta de condições financeiras para o pagamento das 

custas. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de 

que comprove o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da 

Justiça, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000629-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. B. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000629-20.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 0,00 ESPÉCIE: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: NEUVANIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA POLO 

PASSIVO: JOADIL DE ARAUJO BASTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto aos comprovantes de pagamento apresentados pela parte 

executada, informando eventual remanescente a ser cobrado. CAMPO 

VERDE, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001046-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

BIODIESEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO ALVES PEREIRA (REU)

VERA LUCIA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANOR ANTONIO KAYSER OAB - MT8437/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001046-41.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 50.672,69 ESPÉCIE: MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

BIODIESEL LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS POLO PASSIVO: IRENO ALVES 

PEREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: IVANOR ANTONIO 

KAYSER FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", 

"Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. 

CAMPO VERDE, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001155-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001155-55.2018.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida na qual as Partes 

celebraram acordo. É o relato do necessário. Decido. Tratando-se de 

direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo. Assim, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, 

‘a’, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, em razão 

da transação. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 
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baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de março de 

2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CLEMENTINO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000448-53.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MANOEL 

CLEMENTINO SILVA Endereço: Avenida São Cristóvão, QD 26, Casa 06, 

Recanto dos Pássaros, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Endereço: AVENIDA SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 304, - DE 

251/252 A 1009/1010, SANTO ANTÔNIO, SÃO CAETANO DO SUL - SP - 

CEP: 09530-401 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora 

para a audiência de conciliação que acontecerá no dia 26/04/2019 no 

CEJUSC, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO 

VERDE, 8 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001574-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001574-41.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ITAMAR 

CERQUEIRA DE SOUSA Endereço: Rua Boa Esperança, S/N, Residencial 

Cuiabá, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Seguradora Lider Endereço: Rua Senador Dantas, 74, 5 Andar, Centro, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-201 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE a fim de que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 26/08/19, às 15:10, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Campo Verde-MT. CAMPO VERDE, 29 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001202-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

Autos nº 1001202-29.2018.8.11.0051 Liquidação de Sentença Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de pedido de liquidação de sentença na qual a Parte 

autora, mesmo intimada, deixou de comprovar o recolhimento das custas 

de distribuição. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 290 do 

Novo Código de Processo Civil, a Parte que, intimada, não realizar o 

pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias, enseja o cancelamento da distribuição. Pelo exposto, em 

razão da falta de recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem 

resolução do mérito. CONDENO a Requerente ao pagamento das custas. 

Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 12 de março de 

2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001176-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNE SOARES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

Autos nº 1001176-31.2018.8.11.0051 Liquidação de Sentença Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de pedido de liquidação de sentença na qual a Parte 

autora, mesmo intimada, deixou de comprovar o recolhimento das custas 
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de distribuição. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 290 do 

Novo Código de Processo Civil, a Parte que, intimada, não realizar o 

pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias, enseja o cancelamento da distribuição. Pelo exposto, em 

razão da falta de recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem 

resolução do mérito. CONDENO a Requerente ao pagamento das custas. 

Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 12 de março de 

2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138454 Nr: 10026-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Reinozo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:SP/225.061, 

Ricardo Neves Costa - OAB:SP/120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72972 Nr: 1960-35.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moto Campo Primavera Ltda, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Gilmeire Santos Monteiro Gonçalves - 

OAB:15701

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto ao mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83635 Nr: 3033-71.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Regina Souza - 

OAB:14.947/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

requerendo o que entender de direito, para prosseguimento do feito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86690 Nr: 4395-11.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Everton Scher de Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Luiz de Queiroz - 

OAB:58.977/RS, Cléves Domingos Galliassi - OAB:59.626/RS, 

Gustavo Dal Bosco - OAB:18.673-A, Patrícia Freyer - OAB:62.325/RS

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

das Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

ao retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94438 Nr: 2180-28.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSTdA, SRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição e informações 

juntadas pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103480 Nr: 556-07.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Tadeu Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

das Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

ao retorno do autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 411-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Bernardes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI, Chefe do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:12990/0, 

Ari Rodrigues - OAB:12990/O, MARCO AURÉLIO HEPP RODRIGUES - 

OAB:19758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O

 JULGO improcedentes os pedidos aduzidos em face do Requerido 

Departamento de Trânsito.DECLARO a perda do objeto do pedido de 

levantamento da constrição, em razão do espontâneo levantamento feito 

pela Requerida.CONDENO a Requerida BV Financeira ao pagamento do 

que corresponder à metade das custas processuais e dos honorários do 

Advogado da Requerente, estes arbitrados em R$ 2.500,00, nos termos 

do art. 85, §§ 2º e 8º, do NCPC.CONDENO a Requerente ao pagamento 

dos honorários do Procurador do Requerido Detran, estes arbitrados em 

10% do valor atribuído à causa. Sendo recíproca a sucumbência em 

relação à instituição financeira, CONDENO a Requerente ao pagamento de 

metade das custas e de honorários também ao Procurador da Requerida 

BV Financeira, arbitrados em R$ 2.500,00. A exigibilidade de tais verbas, 

porém, fica sobrestada, por força do benefício da gratuidade da 

Justiça.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

6 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121595 Nr: 1903-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos 

Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Médio Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que o presente feito já mereceu sentença, inclusive com 

transito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128769 Nr: 5074-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Fabio Felitto, Alesat Combustíveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA OLIVEIRA 

LIMA PORTO GURGEL - OAB:2712, Andrea Sylvia Lacerda Varela 

Fernandes - OAB:3.608/RN

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi 

designada audiência de conciliação para o dia 05/05/2020, às 14h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141550 Nr: 1061-27.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Escritório Contabil S/C Ltda - ME, Leandro Cezar 

Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Sergio Yoshikazu Miyamoto Novarrete - OAB:26.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Autos n° 1061-27.2018.811.0051 - 141550

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, antes mesmo da interposição destes 

embargos, já tramitava ação revisional (6178-67.2016.811.0051, Código 

117626), a fim de recompor o valor da dívida executada na execução 

apensa. Nessa ação revisional, já se prolatou sentença em que se 

acolheu só parcialmente o pedido dos aquis Embargante. Contra tal 

sentença, as Partes interpuseram recurso, ainda por ser julgado.

Assim, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem quanto à pertinência 

do sobrestamento do feito, até que se decida o recurso de apelação 

interposto contra a sentença da ação revisional, certamente a vincular o 

resultado destes embargos.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145967 Nr: 3046-31.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto da Silva, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin - Fazenda Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Walter Junio Alves dos Santos - 

OAB:MT/18.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a habilitação bem como pagamento do crédito, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158195 Nr: 323-05.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailson Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN – FAZENDA GMB, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLE MANDU GAIA - 

OAB:19539/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra 

- OAB:196.524/SP

 Nos termos da legislação vigente, homenageando o contraditóriio, 

IMPULSIONO OS AUTOSPARA AS PARTES manifestarem sobre a 

informação juntada pela administradora judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 164855 Nr: 3020-96.2019.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helcio Antonow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magel Comercio de Máquinas e Implementos 

Agricolas Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido. RECEBO os embargos opostos por Helcio Antonow, em face de 

Magel Com. De Maq. E Impl. Agrícola Ltda. DEIXO de conferir efeito 

suspensivo aos embargos, pois que, à ausência de penhora, e também à 

falta de descrição de perigo concreto de lesão, não se atende aos 

requisitos previstos no art. 919, § 1º, do NCPC. INTIME-SE a Embargada 

para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem resposta, 

sob pena de confissão quanto à matéria de fato. Sem prejuízo, tendo em 

vista que o presente embargos não recebeu o efeito suspensivo, 

DESAPENSEM-SE os autos da execução nº. 2134-68.2017.811.0051, Id. 

122188, fazendo-se apenas constar na capa dos autos em apenso, a 

presente demanda. Por fim, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

nos moldes requeridos pelo Embargante. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170177 Nr: 5498-77.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as partes 

manifestarem-se sobre a petição elaboerada pela administradora judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170178 Nr: 5499-62.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALMEIDA BILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES MANIFESTAREM sobre as informações apresentadas pela 

administradora judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172319 Nr: 102-85.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Autos n° 102-85.2020.811.0051 - 172319

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Antonio Paulo da Silva, devidamente qualificado, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Instada, a Recuperanda não impugnou a existência do crédito, mas pediu a 

intimação do Requerente para apresentar o cálculo de atualização da 

dívida.

Instada, a Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao 

acolhimento do pedido de habilitação, desde que atualizado somente até a 

data do pedido de recuperação judicial.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a anotação do crédito 

trabalhista na categoria correspondente.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Antonio Paulo da Silva, na categoria correspondente 

em lei.

CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Para tanto, deverá o 

Requerente trazer aos autos certidão e crédito atualizada até o dia 12 de 

setembro de 2017.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

Condeno a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à concordância 

das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – Resp. 

1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 12 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15993 Nr: 1912-86.2006.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de França Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Foletto - OAB:5.282 B, 

Thiago Souza Borges - OAB:9.035

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação 

de fls. 592/594, advertindo-a acerca do § 3º do mesmo Artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172322 Nr: 104-55.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAN DA CONCEIÇÃO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Yuri Gallinari de Morais - OAB:363.150/SP

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido para majorar o crédito já 

habilitado do Requerente, Sr. Edivan da Conceição Souza, na categoria 

correspondente em lei.CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado 

até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Para tanto, 

deverá o Requerente trazer aos autos certidão de crédito atualizada até o 

dia 12 de setembro de 2017.JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação 

judicial.Condeno a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à 

concordância das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – 

Resp. 1.197.177/RJ. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com 

as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 13 de março de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98247 Nr: 3483-77.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welmix Comércio e Transporte de Areia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scania Banco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197105, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990
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 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista a juntada equivocada 

dos Acórdão, Impulsiono os Autos para a Intimação das Partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144947 Nr: 2639-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, Thomaz 

Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados - "TWK"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Autos n° 2639-25.2018.811.0051 – 144947

Impugnação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, ambos 

devidamente qualificados, apresentaram a presente impugnação de 

crédito, em face de Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzeil Advogados 

(“TWK”), visando à readequação do crédito na classe correspondente.

Instados, os Requeridos, ora Credores, apresentaram objeção à 

pretensão dos Devedores.

A Administradora Judicial, por sua vez, aduziu a regularidade da 

classificação do crédito, de forma que não mereceria qualquer alteração.

Novamente aos autos, os Devedores renunciaram a pretensão formulada 

na inicial.

É o relato. Fundamento.

A renúncia à pretensão inicial equivale ao reconhecimento do pedido às 

avessas, de forma que a pretensão dos Credores merece procedência.

Decido.

Pelo exposto, JULGO totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na 

presente impugnação, na forma do art. 487, III, c, do NCPC, por conta da 

renúncia à pretensão inicial.

CONDENO os Devedores ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, desde já arbitrados no que no que corresponder a 10% do 

valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente 

manifestação nos autos principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145066 Nr: 2684-29.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores Movimento de Mercadoria 

Geral Campo Verde-MT, Jorge Antonio Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Christian Evangelista Souza, 

Vanderlucio Ferreira de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2684-29.2018.811.0051 - 145066 Indenização Decisão. Vistos 

etc. (...) Assim, AFASTA-SE a preliminar de ilegitimidade. À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como controvertidos, os 

seguintes pontos: i) a culpa pelo acidente, se do condutor do veículo do 

Requerente ou de um dos Requeridos; ii) o montante do valor do reparo do 

veículo e a idoneidade do orçamento apresentado pelo Requerente; iii) a 

propriedade do veículo dos Requeridos, se idôneo, ou não, o contrato de 

compra e venda apresentado nos autos. A fim de fazer frente a tais 

questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova testemunhal, 

apenas. Assim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de maio de 

2020, às 16:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, 

pessoalmente, pelo correio, no último endereço informado nos autos, para 

que compareçam e prestem depoimento, sob pena de confissão (art. 385, 

§ 1º, do NCPC). INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a 

fim de que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 357, § 4º, do NCPC), observando, em especial, a qualificação 

sugerida pelo art. 450 do NCPC. Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe às 

próprias Partes a intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso 

de recebimento da correspondência com antecedência mínima de 3 (três) 

dias da audiência. As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à 

audiência, independentemente de intimação. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111818 Nr: 3269-52.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na presente ação de cobrança para CONDENAR os 

Requeridos ao pagamento dos valores perseguidos na inicial, atualizados 

de acordo com o estipulado nos autos ação Revisional de Contrato nº. 

1603-16.2016.811.0051, Id. 107121.Os valores deverão ser atualizados a 

partir do vencimento pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês.CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios desde logo ao que corresponder a 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o 

trânsito em julgado, aguarde-se, no arquivo provisório, com baixa no 

relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do 

interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 5 de 

março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001946-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DO VALTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001946-87.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Do 

que se nota dos documentos juntados à inicial, a Requerente, à época da 

aquisição do imóvel, na condição de pessoa jurídica, procedeu ao 

pagamento de entrada de R$ 15.900,00 em quatro meses, obrigando-se, 

ainda, ao pagamento de 240 prestações, variando de R$ 660,65 a R$ 

4.636,89 cada. Assim, nessas condições, a Requerente, sendo pessoa 

jurídica, obrigada ao pagamento de prestações consideráveis quando da 

entrada, e ao pagamento de mais de duas centenas de parcelas de valor 

razoável, não se mostra pertinente a concessão do benefício da 

gratuidade da Justiça. A manifestação da Requerente, apresentando 

declaração feita ao Fisco, não basta, porque, a ser tida como idônea, dita 

declaração não poderia explicar de que maneira a Parte conseguiria 

efetuar o pagamento de R$ 15.900,00 de entrada, e outras parcelas 

mensais. Nota-se que tais pagamentos haveriam de consumir praticamente 

toda a renda da Requerente, de maneira que se conclui que a declaração 

não engloba todos os ganhos da pessoa jurídica. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. INTIME-SE a Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, para que promova o recolhimento das 

custas necessárias ao recebimento de sua pretensão, sob pena de 
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extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001154-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO DIOMEDESSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001154-36.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, intimou-se o Requerente para que esclarecesse 

de que maneira o salário informado na carteira de trabalho permitiu o 

pagamento de entrada de R$ 20.000,00 pelo imóvel. Novamente aos autos, 

o Requerente se limitou a apresentar, de novo, a cópia da carteira 

profissional, acompanhada da declaração de rendas feita à Receita 

Federal. Entretanto, a manifestação do Requerente em nada esclareceu a 

questão: ainda subsiste a mesma dúvida que, à época do recebimento, 

ensejou a intimação da parte para esclarecimentos. Assim, pelo que se 

nota dos documentos, há clara incompatibilidade entre a renda do 

Requerente e a entrada feita à época da aquisição dos direitos sobre o 

lote, sendo certo que o petitório retro nada contribuiu para elucidar a 

questão. Presume-se, então, que, paralelo à renda informada pelos 

documentos apresentados pelo Requerente, existam outros rendimentos. 

Por isso é que, ao contrário do afirmado na inicial, o pagamento de entrada 

de R$ 20.000,00 revela a existência de condições financeiras ao 

pagamento também das despesas de ingresso. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. INTIME-SE a Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, para que promova o recolhimento das 

custas necessárias ao recebimento de sua pretensão, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001155-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO DIOMEDESSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001155-21.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, intimou-se o Requerente para que esclarecesse 

de que maneira o salário informado na carteira de trabalho permitiu o 

pagamento de entrada de R$ 20.000,00 pelo imóvel. Aliás, por algum 

motivo, em vez de tentar a discussão judicial numa única ação, o 

Requerente procedeu à distribuição de duas ações distintas para discutir 

a aquisição, perante a Requerida, de dois imóveis do mesmo loteamento. 

Assim, seria de R$ 40.000,00 o valor da entrada feita à época da 

aquisição dos direitos. Novamente aos autos, o Requerente se limitou a 

apresentar, de novo, a cópia da carteira profissional, acompanhada da 

declaração de rendas feita à Receita Federal. Entretanto, a manifestação 

do Requerente em nada esclareceu a questão: ainda subsiste a mesma 

dúvida que, à época do recebimento, ensejou a intimação da parte para 

esclarecimentos. Assim, pelo que se nota dos documentos, há clara 

incompatibilidade entre a renda do Requerente e a entrada feita à época 

da aquisição dos direitos sobre o lote, sendo certo que o petitório retro 

nada contribuiu para elucidar a questão. Presume-se, então, que, paralelo 

à renda informada pelos documentos apresentados pelo Requerente, 

existam outros rendimentos. Por isso é que, ao contrário do afirmado na 

inicial, o pagamento de entrada de R$ 40.000,00 (pelos dois lotes) revela a 

existência de condições financeiras ao pagamento também das despesas 

de ingresso. Decido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que promova o recolhimento das custas necessárias ao recebimento 

de sua pretensão, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000569-47.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERST BERTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000569-47.2020.8.11.0051 Recuperação Judicial Decisão. 

Vistos etc. Rodrigo Ferst Bertolin, empresário rural individual, registrado 

desde 26 de setembro de 2017, devidamente qualificado, apresentou 

pedido de recuperação judicial em 05 de março de 2020. – Da Qualificação 

do Requerente: Como se sabe, qualquer pessoa, seja ela jurídica ou 

natural, pode exercer atividade empresária, desde que promova sua 

inscrição no registro público, nos termos do art. 967 do NCC: “Art. 967. É 

obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas 

Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.” Essa 

inscrição, porém, nada tem a ver com o registro da pessoa jurídica. A 

pessoa natural, para a prática regular de atividade empresária, depende 

apenas de sua inscrição, nos termos do art. 967 e 968 do NCC. A pessoa 

jurídica, por outro lado, depende, primeiramente, de sua constituição 

válida, através do registro de seus atos constitutivos no cartório 

respectivo. Legalmente constituída, poderá pleitear a sua inscrição no 

registro público de empresas mercantis. No mesmo sentido, a opinião de 

Gladston Mamede: “(...) dessa forma, a inscrição do empresário individual, 

embora assinale a existência de uma empresa, não assinala a existência 

de outra pessoa (e, via de consequência, de uma personalidade). O 

empresário é a pessoa natural e, vice versa, a pessoa natural é o 

empresário; distinto, portanto, do que se passa com o registro de 

sociedade mercantil, pois há nesse ato a criação de outra pessoa: a 

pessoa jurídica, distinta da pessoa dos sócios.” (in Empresa e Atuação 

Empresarial, vol. I, São Paulo, Ed. Atlas, 2004, p. 70) Não por outro motivo, 

o Código Civil de 2002, ao arrolar as pessoas jurídicas de direito privado, 

apresenta apenas entes ideais de constituição vinculada a registro válido 

de seus atos constitutivos. Veja: “Art. 44. São pessoas jurídicas de direito 

privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as fundações; IV - as 

organizações religiosas; V - os partidos políticos. VI - as empresas 

individuais de responsabilidade limitada.” Não está, entre as entidades 

arroladas, o cidadão que, para o exercício regular de empresa, 

inscreveu-se no registro público correspondente. Nessa situação, como 

dito, tem-se mera inscrição, no registro de empresa, de pessoa física, que, 

com essa característica, passa a exercer atos de empresa, 

qualificando-se, ele próprio, como empresário. Nesse contexto, nada há 

nos autos a impedir o reconhecimento da condição do Requerente como 

empresário rural. A toda evidência, além de sua inscrição na condição de 

empresário individual datar de mais de dois anos, em recente julgado, o 

Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo uma decisão proferida por 

este Juízo nos autos da Recuperação Judicial nº. 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450, assim decidiu: “(...)1. O produtor rural, por não ser empresário 

sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade 

econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele 

facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, 

com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, 

mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), 

quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos 

decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de 

empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o 

empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do 

regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo 

de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", 

sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição 

regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o 

empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar 

efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa 

na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. 

Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a 
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tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e 

aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor 

rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, 

com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, 

no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais 

de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, 

computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo 

então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas 

razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações 

anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir 

recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas 

obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. 

Recurso especial provido, com deferimento do processamento da 

recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)”. Assim é que, ao final, conclui-se 

pela pertinência das razões lançadas pelo Requerente em sua inicial, no 

sentido de que realmente se qualificaria como empresário rural, devendo, 

portanto, todos os créditos, constituídos ou não antes de sua inscrição, 

ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial, só sendo excluídos, 

por óbvio, aqueles que expressamente desprezados pela Lei 11.101/05. 

Com efeito, sua pretensão encontra correspondência no caput do art. 49 

da Lei 11.101/05: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 

Ressalta-se, no entanto, por pertinência, é que ao se admitir a extensão 

da recuperação judicial a todos os créditos existentes, refere-se apenas 

àqueles que decorram das atividades empresariais do grupo econômico. 

Como se sabe, a proteção que se dá é à empresa, assim considerada a 

relevante atividade organizada, geradora de riquezas e empregos, de 

maneira que só os débitos que com essa finalidade tenham sido gerados é 

que poderão se incluir nesta recuperação judicial. Consequentemente, as 

dívidas pessoais dos empresários rurais, porque geradas em atividade 

desprovida da relevância da empresa, excluem-se do alcance desta ação. 

Assim é que, em resumo, e para todos os fins, na forma do art. 49 da Lei 

11.101/05, sujeitam-se a presente recuperação judicial todos os débitos 

do Recuperando relacionados à atividade empresarial rural, e que já 

existiam à época da inicial, ainda que não vencidos, só sendo excluídos 

aqueles créditos autorizados pela referida lei. – Dos Requisitos do Pedido: 

No que se refere aos requisitos para o pedido de recuperação judicial, 

verifica-se o atendimento suficiente ao disposto no art. 51 da Lei 

11.101/05. Realmente, com a inicial vieram a exposição das causas 

concretas da situação patrimonial do Devedor e das razões da crise da 

empresa; as demonstrações contábeis; a relação dos credores; o rol dos 

empregados; a certidão de regularidade da Junta Comercial e os atos 

constitutivos; a relação dos bens particulares dos sócios; os extratos 

bancários dos Devedores; as certidões de protesto; e a lista das ações 

judiciais de que são partes. Para além disso, não se viu nenhuma das 

hipóteses impeditivas previstas no art. 48 da Lei 11.101/05, 

corroborando-se, assim, as declarações apresentadas pelo Devedor. 

Tendo sido verificada a pertinência do deferimento do pedido de 

processamento da recuperação judicial, passa-se à análise do pedido 

acautelatório feito pelo Devedor. – Da Suspensão dos Efeitos dos 

Protestos: Dúvida não há da pertinência da suspensão da publicidade de 

eventual protesto de crédito sujeito à presente recuperação judicial. 

Embora a medida de cancelamento ou sustação do protesto não seja 

acolhida unanimemente pela doutrina e pela jurisprudência, é de ser 

admitida ao menos a suspensão da publicidade da anotação durante o 

stay period e, com mais razão, depois da homologação do plano. Do 

contrário, estar-se-ia a negar ao Devedor justamente a possibilidade de 

reestruturação de sua atividade, objetivo maior, aliás, do presente feito. 

Nesse sentido, a opinião da 5ª Câmara Cível do TJMT, nos autos do 

Agravo de Instrumento 116069/2014, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Carlos 

Alberto Alves da Rocha: “É prudente suspender os apontamentos 

existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome das empresas e 

de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o 

prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação 

da empresa bem como proporcionar o cumprimento do plano de 

recuperação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não 

atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.” Entretanto, na 

exata medida pleiteada pelo Devedor, só contra os créditos sujeitos ao 

futuro plano de recuperação é que se deve impor a restrição da 

publicidade do protesto. A consequência é que caberá ao Devedor, diante 

de eventual apontamento, comprovar a inclusão do crédito 

correspondente na presente recuperação, para só então ser limitada sua 

publicidade. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o processamento da 

recuperação judicial de Rodrigo Ferst Bertolin. NOMEIO, como 

Administradora Judicial, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, já qualificada 

nos autos. INTIME-SE, pois, a Administradora Judicial, na pessoa de sua 

Representante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, firme o 

termo de compromisso, sob pena de substituição (art. 34 da LRF). No 

mesmo prazo, a Administradora Judicial deverá apresentar sua proposta 

de honorários. Forte no disposto no art. 22, II, ‘a’, da LRF, a Administradora 

Judicial deverá, ainda, apresentar relatório acerca da atual situação do 

Devedor no prazo de 10 (dez) dias úteis. Na forma do art. 52, II, da LRF, 

DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que 

o Devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder 

Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios. DETERMINO, por ordem do art. 52, III, da LRF, a suspensão de 

todas as ações e execuções ajuizadas em face do Devedor, ainda que na 

qualidade de coobrigados, desde que o crédito correspondente decorra 

de sua atividade empresarial, cabendo-lhe a comunicação aos juízos 

competentes. Os autos das ações afetadas pela presente ordem de 

suspensão deverão permanecer no juízo onde se processam, cabendo ao 

Devedor a informação do sobrestamento aos juízos competentes (art. 52, 

§ 3º, da LRF). Excetuam-se da aludida suspensão as ações referentes às 

hipóteses do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, e do art. 49, §§ 3º e 4º, ambos da LRF. 

Mas, na forma do art. 49, § 3º, da LRF, fica proibida a venda ou a retirada 

do estabelecimento do Devedor de quaisquer bens de capital que forem 

reconhecidos pelo Juízo da recuperação como essenciais à atividade 

empresarial. Cabe aos Devedores informar, detalhadamente, os créditos 

que, abrangidos pela presente recuperação judicial, forem eventualmente 

apontados a protesto ou anotados em cadastro de maus pagadores, a fim 

de que seja então determinada pontualmente a suspensão da publicidade. 

INDEFIRO, por outro lado, o pedido genérico e abstrato de sobrestamento 

da realização de garantias ou de constrições judiciais, cabendo ao 

Devedor, no caso concreto, justificar e comprovar o dano imposto por tais 

medidas ao prosseguimento de sua atividade empresarial. Como 

consequência lógica da suspensão imposta pelo simples processamento 

da recuperação judicial (art. 6º da LRF), OFICIE-SE às instituições 

financeiras arroladas entre os credores, a fim de que se abstenham de 

promover a retenção de valores atinentes a crédito alcançados pela 

recuperação. Forte no art. 52, IV, da LRF, DETERMINO ao Devedor a 

apresentação das contas demonstrativas mensais de sua atividade, 

durante o período da recuperação judicial, sob pena de destituição de 

seus administradores. COMUNIQUEM-SE, pelo correio, as Fazendas 

Públicas da União, do Estado de Mato Grosso e dos Municípios em que 

atua o Devedor, acerca do processamento do pedido de recuperação 

judicial. No expediente, SOLICITEM-SE informações, das Fazendas do 

Estado de Mato Grosso e dos Municípios, acerca da existência de 

legislação específica a garantir o parcelamento de seus créditos a 

empresários em recuperação judicial. EXPEÇA-SE o edital do art. 52, § 1º, 

da LRF, devidamente instruído do resumo do pedido do devedor e da 

presente decisão; da relação nominal dos credores, com valor atualizado 

do crédito e sua classificação; da advertência para a habilitação de 

créditos ou divergência no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 7º, § 1º, 

da LRF), e para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial 

em 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação, pela Administradora 

Judicial, da relação dos credores ou da publicação do edital sobre o plano 

de recuperação, o que ocorrer por último. À custa dos Devedores, o edital 

deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (art. 191 

da LRF), no jornal deste Município, bem como, se houver, nos de Novo 

Mundo-MT e Nossa Senhora do Livramento. Nos termos do art. 191, 

parágrafo único, da LRF, as publicações deverão conter a epígrafe “em 

recuperação judicial”. As habilitações e divergências quanto aos créditos 

descritos pelo Devedor deverão ser encaminhadas diretamente à 

Administradora Judicial. O Devedor deverá apresentar o plano de 

recuperação judicial no prazo de 60 (sessenta) dias úteis (art. 53 da LRF). 

Apresentados o plano de recuperação judicial e a nova relação do art. 7º, 

§ 2º, LRF, EXPEÇA-SE, desde logo, edital, para publicação na imprensa 

oficial, à custa do Devedor, para a intimação dos credores, nos termos do 

art. 53, parágrafo único, da LRF, abrindo-se-lhes prazo de 30 (trinta) dias 

úteis para objeções. DEFIRO, o pedido de parcelamento das custas iniciais 

em 06 (seis) vezes mensais, a partir abril. Embora a situação de crise 

esteja mesmo a merecer alguma consideração, fato é que a suspensão da 
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exigibilidade dos créditos sujeitos à presente recuperação judicial permitirá 

o pagamento das custas processuais, especialmente na forma parcelada. 

Por fim, forte no art. 52, V, da LRF, ABRA-SE vista dos autos ao ilustre 

Representante do Ministério Público. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000681-16.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Andrea de Castilho Schroeter (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000681-16.2020.8.11.0051 Mandado de Segurança Decisão. 

Vistos etc. Com a devida vênia ao subscritor, não se vislumbra, pelos 

argumentos trazidos na inicial, fundamento suficiente para o deferimento 

do pedido liminar. De fato, nos termos do artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009, 

admite-se a concessão liminar da segurança sempre que se antever a 

possível ineficácia da medida caso se aguarde o encerramento do feito. 

Veja: “Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (…) III - que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica.” Para sustentar seu pedido liminar, o Impetrante afirma que seu 

filho teria direito à matrícula em escola de ensino básico localizada em 

endereço que seria próximo de sua residência, além de ser o local em que 

já estaria matriculada sua outra filha. Porém, mesmo trazendo aos autos 

documentos, e argumentado de forma contundente em favor da 

comprovação de sua residência próxima à escola que pretende matricular 

seu filho, o Impetrante deixou de demonstrar o motivo pelo qual se 

justificaria o deferimento liminar da pretensão pleiteada. Nesse ponto, deve 

ser relembrado que o exercício da jurisdição pressupõe a prática de 

vários atos processuais. Ainda que sejam praticados de forma célere, 

exigem lapso temporal considerável. Por mais estruturado que seja o 

Poder Judiciário, e por mais afinadas que sejam as leis processuais, 

dificilmente a jurisdição poderia se mostrar tão eficaz quanto os simples 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. Fato é que o autor, 

ainda que tenha efetivamente direito material à pretensão aduzida em juízo, 

ficará sem o bem da vida desejado pelo menos durante o tempo 

necessário ao julgamento definitivo da lide. Tal dano foi denominado por 

Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. Esse 

dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com todos 

os seus atos, não justifica o deferimento de qualquer liminar, seja de que 

natureza for. Há que ser verificada circunstância outra que faça 

insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima 

lição de Athos Gusmão Carneiro: De outra parte (...), mesmo os processos 

que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos 

por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas 

àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a 

pendência de uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma 

carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” [1] Assim, a simples 

privação do direito material alegado pelo autor não é suficiente para o 

deferimento de qualquer medida acautelatória ou antecipatória. Há que ser 

constatada verdadeira situação de risco, capaz de, por si só, prejudicar a 

eficácia de eventual sentença confirmatória da pretensão aduzida pelo 

autor. Em detida análise dos argumentos iniciais, verifica-se que o filho do 

Impetrante possui matrícula em escola municipal, não sendo apenas a de 

sua escolha. Além disso, a Impetrada justificou sua negativa em razão de 

suposta divergência de seu endereço residencial, que não seria, como 

alegado, próximo à escola escolhida. Assim, fácil perceber que os 

argumentos iniciais não são suficientes para comprovar a existência de 

perigo na demora do deferimento liminar, uma vez que o tempo necessário 

ao andamento processual não representa risco ao direito do Impetrante, 

visto que se filho não será prejudicado com falta de vaga em escola 

pública. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da 

liminar pleiteada, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. 

Decido. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar aduzido pelo Impetrante. 

NOTIFIQUE-SE a Autoridade Impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias, na forma do art. 7º, I, 

da Lei 12.016/09. Da mesma forma, ENCAMINHE-SE cópia da inicial ao 

Procurador do Município de Campo Verde/MT, dando-lhe ciência do feito. O 

Sr. Gestor deverá promover a juntada de cópia autêntica dos ofícios 

endereçados à Autoridade Coatora e ao seu órgão de representação 

judicial, depois juntando os respectivos comprovantes de entrega. Em 

sendo apresentados novos documentos, INTIME-SE a Impetrante, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, para que sobre eles se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, ABRA-SE vista dos autos ao nobre 

Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme art. 12 da Lei 12.016/09. Por fim, CONCLUSOS, para 

sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito [1] Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio 

de Janeiro, Forense, 2005, p. 2.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003444-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. B. G. (REQUERENTE)

D. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 24/03/2020 Hora: 17:10 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), no endereço acima 

indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na referida 

solenidade. Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001604-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RODRIGUES CAMPOS (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 22373005, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 16 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000502-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 389 de 788



Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002470-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GABRIELA SCHENKEL FANCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL MALVINA SCHENKEL FANCELLI OAB - 616.313.021-91 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO ALVES PEREIRA OAB - MT15349-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que a parte autora não atendeu a intimação id. 

22390138. Que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES para indicarem, 

no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000697-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO PAIM DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELCIO PAIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de 

seu(ua) procurador(a), e/ou a Defensoria Pública, para que no prazo de 5 

(cinco) dias se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 

22605876, ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VALDECIR DE SOUZA (EXECUTADO)

CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES (EXECUTADO)

IARA MARIA MOMBACH (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 22617489, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 16 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA IVONILDE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONNE RODRIGO STUCH TONELLO - COMERCIO - ME (REU)

 

C E R T I D Ã O Certifico que não há nos autos comprovação de diligências 

da parte autora na busca do atual paradeiro do requerido. Assim, por 

orientação judicial, INTIMO a parte autora para indicar nos autos o 

endereço atualizado do polo passivo, no prazo de 5 (cinco) dias, ou 

requeira o que entender de direito. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

16 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES 

DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES DOS SANTOS (REU)

MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001016-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA LIGIA DE LIMA GOMES OAB - GO49810-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da devolução da carta precatória id. 29816173, ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 16 de março 

de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FALMO IANEZ GONCALVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000781-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BCV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA GONCALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000774-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000219-93.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MARTINS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE SOUSA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000382-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY EBERHARD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001288-63.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21249 Nr: 3569-29.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lourival Lopes, David Antonio 

Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT
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 INTIMO a parte exequente na pessoa do seu procurador para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da devolução de Carta 

Precatória com diligência negativa, fls.149/151, ou, requeira o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20119 Nr: 2440-86.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bezerra de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C. de Macaraba 

Calheiros de Lima - Procuradora Federal - OAB:

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) 

dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31155 Nr: 1264-67.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Gampert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) 

dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73074 Nr: 2062-57.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcendino Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86230 Nr: 4230-61.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Lopes Júnior - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal Regional Federal, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) 

dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105356 Nr: 1023-83.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Guanabara Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Novo Marajo Ltda, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112556 Nr: 3673-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Valente Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veículos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A

 Certifico que, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112914 Nr: 3849-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA RODRIGUES VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que INTIMO a parte autora para se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça ref. 49, no prazo de 05 dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113918 Nr: 4266-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentina da Silva Scaranaro, Cassildo 

Scaranaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão da Sra. Oficial de Justiça à ref. 45, bem como, para 

informar o endereço atual do requerido no prazo de cinco dias, ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 

É o que me cumpre

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113930 Nr: 4277-64.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Freitas Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bela Imagem Studios Fotográficos Eireli - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA FERNANDES PEREIRA 

- OAB:380026

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte requerida para manifestar-se 

acerca do pedido de extinção juntado à ref. 52, valendo o silêncio como 

concordância com a extinção e arquivamento, prazo de cinco dias. É o 
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que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115642 Nr: 4976-55.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte autora para manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida e informar o endereço atual do 

requerido ou requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115654 Nr: 4983-47.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FILHO E CORONEL LTDA ME, 

Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte autora para manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida e informar o endereço atual do 

requerido ou requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 5527-98.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, acerca do retorno 

dos autos à primeira instância, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se da juntada do Acórdão proferido pela Instância Superior 

(TRF-1ª Região) na Ref. 65, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134613 Nr: 8145-16.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, acerca do retorno 

dos autos à primeira instância, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se da juntada do Acórdão proferido pela Instância Superior 

(TRF-1ª Região) na Ref. 51, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ABERIDES DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/08/209, às 14:40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ABERIDES DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao comprovante de 

depósito anexo, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-28.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA FLORENTINO PERES (REQUERIDO)

 

Intimo a autora para manifestar-se em cinco dias sobre a certidão emitida 

pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-76.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR PEIXOTO DA MATA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000774-76.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: JOSEMAR 

PEIXOTO DA MATA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

22/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010662-57.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FATIMA TOMAZELLI COSTA (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias sobre a certidão emitida 

pela Sr.ª Oficiala de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-31.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MEIRA DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000777-31.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: JONATAN MEIRA 

DE OLIVEIRA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 16 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-75.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000787-75.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: CARLOS 

ALBERTO DE FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

22/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-07.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - MT22497-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO (TESTEMUNHA)

Antônio Cardoso dos Santos Junior (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Impulsiono o feito a 

fim de intimar as partes para comparecerem à Audiência de Instrução 

designada para o dia 16/04/2020, às 15h00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde, com as advertências de costume.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000835-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POTENZA COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO FRONZA NETO OAB - SC45443 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000835-39.2017-8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO a 

suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o Autor junte aos autos 

o instrumento de procuração e o instrumento de protesto, conforme 

decisão de ID 8288689. Decorrido o prazo supra, com ou sem resposta, à 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 19 

de setembro de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MAYARA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 09/12/2019, ás 14h40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VERONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/11/2019, ás 15h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-30.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVAN BESSA SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000790-30.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: ERIVAN BESSA 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 394 de 788



CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 16 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE CASSIA GOMES ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 23/09/2019 às 10:20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-15.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIR LEANDRO VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000791-15.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEPOSITO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALBERTO DURANTI POLO PASSIVO: NATIR LEANDRO 

VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 16 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR BARBOSA ROSARIO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001096-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA DO VALE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000178-61.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINY FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - 008.295.353-81 

(REPRESENTANTE)

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000178-61.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): C. F. R. D. O. REPRESENTANTE: ALLINY FERREIRA DE 

OLIVEIRA REU: FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Defiro à parte 

autora o benefício da justiça gratuita, limitado à eventuais provas periciais 

requeridas, sendo estas ônus da parte. 1- Designo audiência Conciliação 

a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, certificando-se 

nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou 

Defensor Público. 2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado 

da parte autora ou da parte ré à audiência designada é considerado ato 

atentatório à dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos 

termos do art. 334, §8º do CPC. 3- Na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, fixo alimentos provisórios em 50% do salário 

mínimo vigente no país (para cada menor), além de 50% das despesas 

extras com o(s) filho(s), devidos até o dia 10 de cada mês seguinte à data 

da citação, a serem depositados na conta bancária indicada pela parte 

autora ou entregues diretamente, mediante recibo. 4- Intime-se a parte 

autora, por intermédio de seu advogado ou pessoalmente, caso 

representado pela Defensoria Pública. 5- Cite-se no endereço mencionado 

na inicial, com as advertências legais. Canarana, 16 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-39.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO GIOBATA MARIOTTO (AUTOR(A))

REINALDO JESUS MARIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALACIR VICENTE DE BONA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000173-39.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): TULIO GIOBATA MARIOTTO, REINALDO JESUS MARIOTTO 

REU: VALACIR VICENTE DE BONA Vistos, INTIME-SE a parte autora para 

pagar custas e taxas judiciárias no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Canarana, 16 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000176-91.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. L. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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CANARANA DESPACHO Processo: 1000176-91.2020.8.11.0029. AUTOR: 

M. A. R. L. REU: ROBISON DE LIMA COSTA Vistos, etc. Defiro à parte 

autora o benefício da justiça gratuita, limitado à eventuais provas periciais 

requeridas, sendo estas ônus da parte. 1- PROCEDA-SE busca via 

sistema BACENJUD para fins de localização do réu. 2- Designo audiência 

Conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, 

certificando-se nos autos, devendo as partes estar acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público. 3- Ressalta-se que o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência 

designada é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. 3- 

Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente no país (para cada 

menor), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), devidos até 

o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a serem depositados na 

conta bancária indicada pela parte autora ou entregues diretamente, 

mediante recibo. 4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

advogado ou pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública. 

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais. 

Canarana, 16 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-77.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO CERQUEIRA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000164-77.2020.8.11.0029. AUTOR: 

MARCIANO CERQUEIRA DE AQUINO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Defiro à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, excetuando eventuais perícias que constituam ônus 

probatório da parte autora. Considerando que neste tipo de ação não há 

possiblidade de acordo em audiência de conciliação, cite-se a parte ré no 

endereço mencionado na inicial, para apresentar resposta, com as 

advertências legais. Canarana, 16 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-85.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CARNEIRO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000157-85.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): LUZIA CARNEIRO VIEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Defiro à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, excetuando eventuais perícias que constituam ônus 

probatório da parte autora. Considerando que neste tipo de ação não há 

possiblidade de acordo em audiência de conciliação, cite-se a parte ré no 

endereço mencionado na inicial, para apresentar resposta, com as 

advertências legais. Canarana, 16 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-47.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JACO SULZBACH ROBAERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Despacho ID 30353016, impulsiono os autos 

às partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-78.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

A. M. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. M. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. F. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. E. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. M. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000550-78.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): MAURO CELSO DOS SANTOS REU: PRISCILA CRISTINA 

MARIANO DE SOUZA Vistos, etc. Considerando que a parte autora deixou 

de atender o despacho retro e, não compareceu à audiência no CEJUSC, 

consoante certidão constante nos autos, não resta alternativa senão 

julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

III do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de 

documentos, se for o caso. Sem custas. Canarana, 16 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000036-91.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000036-91.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): DALCIVANIA DA SILVA REU: ANTONIEL DOS SANTOS 

RODRIGUES Vistos, etc. Considerando que a parte autora deixou de 

atender o despacho retro, consoante certidão constante nos autos, não 

resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil. Autorizo o 

desentranhamento de documentos, se for o caso. Sem custas. Canarana, 

16 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000172-54.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000172-54.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

DIRCEU TAMIOSO Vistos, INTIME-SE a parte autora para custear custas e 

taxas judiciárias no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Canarana, 16 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000186-38.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000186-38.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: DILMA ALVES FERREIRA REQUERIDO: JÉSSICA ALVES DE 

SOUZA Vistos, Trata-se de ação de regulamentação de guarda movida 

por DILMA ALVES FERREIRA, em favor de MARIA VITÓRIA ALVES 

SOBRINHO, em face de JÉSSICA ALVES DE SOUZA, alegando que detém 

a guarda de fato e gostaria de regularizá-la. A inicial veio instruída com 

documentos. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, de acordo 

com o artigo 98 e 99 do CPC, excetuando eventuais perícias requeridas, 

ônus probatório da parte Verifica-se dos autos, em especial das 

alegações da parte autora, que esta possui a guarda de fato do menor e, 

ao que parece, despende os cuidados necessários para o bom e 

saudável desenvolvimento, de modo que se deve aplicar o disposto no art. 

33, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim disciplina: 

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se a 

regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros. Assim, CONCEDO a guarda provisória do menor 

MARIA VITÓRIA ALVES SOBRINHO à genitora JESSIARA DA CONCEIÇÃO 

OLIVEIRA, a qual tem por obrigação prestar toda assistência que o menor 

necessitar. Expeça-se termo de guarda provisória. Designe-se audiência 

de MEDIAÇÃO de acordo com a pauta de audiência do CEJUSC atuante 

nesta Comarca, ressaltando a necessidade de agendamento com prazo 

suficiente para cumprimento da Carta Precatória. Cite-se a Requerida por 

meio de CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE INTIMAÇÃO VIA AR. e 

INTIME-SE a Requerente, consignando que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na audiência de conciliação “é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa” (art. 334, §2º do CPC). Consigne-se ainda na citação do 

requerido que a não apresentação de resposta implica revelia, 

reputando-se verdadeiras as alegações feitas na inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de mediação. PROCESSE-SE em 

segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Canarana, 16 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000146-56.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDUILDA CAITANO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000146-56.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): EDUILDA CAITANO DE JESUS REU: FRANCISCO DOS SANTOS 

Vistos, No caso em comento, DEFIRO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, EXCETUANDO eventuais perícias requeridas que 

constituem ônus probatório do requerente, na forma do art. 98, §1º, do 

CPC. 2- Designo audiência de conciliação a ser realizada em data a ser 

marcada pelo CEJUSC, certificando-se nos autos. 3- Ressalta-se que o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. 4- 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública. 5- Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências legais. , incluindo o 

começo do decurso de prazo para fins de contestação, a contar da 

audiência do CEJUSC. Canarana, 16 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000208-33.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000208-33.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): ROSIMER HEPP REU: LUCIMARCIO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Considerando que a parte autora deixou de atender o despacho retro e, 

intimada pessoalmente a parte autora, esta deixou de dar andamento ao 

feito em cinco dias, consoante certidão constante nos autos, não resta 

alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Ante 

o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil. Autorizo o 

desentranhamento de documentos, se for o caso. Sem custas. Canarana, 

16 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000618-91.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PINTON (EMBARGANTE)

FLORINDA ROSA CAVATAO PINTON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE VILELA DE ALMEIDA BORGES OAB - MG155656 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL BRASIL S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Art. 1.023, § 2º, do CPC, impulsiono os autos ao POLO 

ATIVO para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a oposição de embargos de 

declaração.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 64220 Nr: 3370-24.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FELDKIRCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS PESADOS ,TRANSPORTADORES E AFINS DO BRASIL-NOBRE 

TRUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio de Figueiredo 

Júnior - OAB:74.850/MG, JOSE RAMIRIS SIMEAO - OAB:113862 /MG

 Vistos,

 Trata-se de requerimento de produção de provas consistente em perícia 

técnica, formulado por ambas as partes (fls. 173/174 e 175).

 Assim, havendo a necessidade de prova pericial nos autos, nos termos 

do Art. 156, § 1º do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO das 

partes e NOMEIO como Perito do Juízo, GUSTAVO NUSS, perito 

devidamente inscrito no quadro de peritos do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, Engenheiro Mecânico – CREA/MT 038178, com escritório 

sito à Rua Campo Erê 387 E - Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, Contato: 

(65) 99906-2728 e ainda, com endereço eletrônico engenuss@gmail.com, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do 

estabelecido (Art. 465, § 2º Novo CPC.).

 Em atendimento ao que estabelece o artigo 156, § 2º, o perito deverá no 

prazo de 05 (cinco) dias contados de sua intimação, apresentar sua 

proposta de honorários e informar a este juízo todos os dados e 

documentos da sua qualificação profissional.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para 
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que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo desde já, que 

os honorários periciais serão suportados por ambas as partes, conforme 

preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para que apresentem os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para indicarem assistentes técnicos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19071 Nr: 2281-78.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Heitor Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30.890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória de intimação, bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66164 Nr: 901-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY BARBOSA SOUZA, ERICA 

FERNANDA SANTOS DE MORAES, UILDEMAR PEREIRA LIMA, LORRANE 

DA SILVA, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT, Andreza Pereira de Lima - OAB:21.391/PA, Beatriz 

Silva Bensi - OAB:24897/0 -MT, Felipe de Almeida - 

OAB:24.591-0/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O, Welliton 

Gomes Rocha Lima - OAB:24880/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 052/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos a fim de intimar a Ré Lorrane da Silva, através de seu 

procurador Dr Adão Pereira de Abreu, OAB/DF nº 46.257 e OAB/MT nº 

21.455-A, para que apresente suas contrarrazões à apelação de fls. 

552/555, oferecida pela acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79378 Nr: 286-10.2020.811.0029

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, INDEFIRO 

os pedidos ventilados pela defesa técnica do acusado MAURO FERRAZ 

DE LIMA, já que se encontra presente os requisitos do artigo 312 do CPP, 

a fim de garantir a ordem pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defesa.Considerando que os presentes autos tratam-se de representação 

pela prisão preventiva de MAURO FERRAZ DE LIMA, e que em decorrência 

desse procedimento cautelar já foi proposta ação penal pelo Ministério 

Público autos 79471, translade-se o necessário da presente 

representação para os autos da ação penal cód. 79471.FEITO ISSO, 

ARQUIVE-SE A PRESENTE REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A 

FINALIDADE FOI ATINGIDA.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 3388-45.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DIAS, REGINALDO DIAS 85554251153

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, CASSIO HENRIQUE 

MONTEL DE OLIVEIRA, DIEGO TAVARES, SUEDER ACOSTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Migoti Rego - 

OAB:15093/MT, Letícia Silva Gomes - OAB:22.500/MT, Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,DA JUSTIÇA GRATUITA.(...)DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, 

juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, 

tais como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa.Poderá a parte 

autora, no prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais.DO SANEAMENTO DO PROCESSOEm que pese 

as partes arrolarem testemunhas, necessário a especificação de provas a 

fim de se evitar audiências desnecessárias.Atento ao princípio da 

cooperação processual, bem como da necessária manifestação das 

partes, em observância ao art. 370 do CPC, manifestem-se as partes as 

provas que pretendem produzir, indicando as questões controvertidas 

necessárias para eventual instrução, bem como a vinculação de cada 

prova/testemunha, para cada fato que entenda relevante, isso em um 

prazo de 15 (quinze) dias.Ciente as partes que as provas inúteis ou 

meramente protelatórias serão indeferidas, o que ensejará o julgamento 

antecipado.Cumpra-seCONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60297 Nr: 1178-21.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nielson Guimarães Silva, Walter Custódio da Silva, 

JOSAFAT MORAES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte exequente em 

face da decisão de fl. 116.

 É o relatório. Fundamento.

 Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e aprecio.

De fato, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como sobre erro material, 

porventura existente na decisão, nos termos do art. 1.022, do Código de 

Processo Civil.

 No mais, entendo não assistir razão à parte recorrente, porquanto não 

configurada qualquer erro material na decisão atacada, que deve ser 

compreendido como a situação na qual haja alguma informação 

impertinente à lide em análise.

 O que se vislumbra é que o pedido contido nos embargos de declaração 

visa a reforma da decisão que declinara a competência ao juizado 

especial, sob a alegação de que o valor da causa ultrapasso o patamar 

que permite o declínio de competência, o que não coaduna com o 

fundamento de erro material. Nesse sentido, veja-se o entendimento desse 

tribunal:

“Deve ser NEGADO provimento aos EMBARGOS de DECLARAÇÃO, 

quando ausente a omissão, contradição e ERRO MATERIAL apontados 

pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada” (TJMT 

0152140-80.2016.8.11.0000, ED 152140/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Assim sendo, não verificado o vício elencado ante a ausência de erro 

material ou demais requisitos para acolhimentos, referido recurso não 

merece prosperar.

 Dispositivo.

Ante o exposto, ante a ausência de pressupostos legais NEGO 

PROVIMENTO aos embargos de declaração, devendo a decisão atacada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 398 de 788



ser mantida em sua integralidade pelos próprios fundamentos lançados.

Ressalto, inclusive, que os débitos de cada litisconsórcio facultativo não 

ultrapassa sessenta salários mínimos, motivo pelo qual, determino o 

cumprimento, in totun, da decisão aliunde.

 Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 43566 Nr: 2491-56.2013.811.0029

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA VALADARES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24498, Teresa Celina Arruda de Alvim - OAB:15.732-A/MT

 Vistos, .Tangente aos embargos opostos por Adriana Valadares de Paula 

(fls. 426/433), esta alega que restou a exequente condenada a arcar com 

o pagamento dos honorários periciais relativos à perícia contábil a ser 

realizada nos autos. Entretanto, diz que a necessidade de realização de 

perícia foi levantada pelo Embargado. Assim, consoante já decidiu a 

Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, 

em 14 de maio de 2014, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

consolidou o entendimento segundo o qual, ao devedor, incumbe a 

responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na fase 

autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), 

litteris:RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL.TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para 

fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, 

descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento 

de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) 

"Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar 

a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase 

autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), 

incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação 

da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)Diante disso, 

CONHEÇO os embargos de declaração opostos pela requerente e 

DOU-LHES PROVIMENTO para o fim de sanar a contradição existente na 

decisão para constar que:" Os honorários periciais ficarão a cargo do 

executado. Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se a 

parte requerida para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias." No mais 

a decisão de fl. 416 permanece INALTERADA.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-57.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR TEREZINHA LONDERO ROOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as a contestação juntada sob Id. 

30316543. Canarana, 16 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-78.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDERLEI VIEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

Vistos. Intime-se o requerente para, no prazo de quinze dias, juntar aos 

autos documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, 

inclusive, quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de 

indeferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 10 de fevereiro de 2020 Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001197-39.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO KRIGER BECKER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que se 

manifeste sobre a juntada Id. 29032329. Canarana, 11 de fevereiro de 

2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000107-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. R. (REQUERENTE)

E. J. D. O. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT15862/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a juntada Id. 26344339. Canarana, 16 

de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HERCULANO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 21537586 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 
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intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 08/08/2019, às 17h10min(MT), que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 11 de julho de 

2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HERCULANO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000328-76.2019.8.11.0029. REQUERENTE: BRUNO HERCULANO 

ARAUJO REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A Vistos, CUMPRA-SE A 

INTEGRALIDADE do despacho de ID 28080057, com a alteração da classe 

processual. INTIME-SE a exequida para se manifestar acerca da petição 

de ID 28851110, no prazo de 10 (dez) dias, após conclusos. CANARANA, 

6 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGECLEI DE SOUZA DENIUR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001114-23.2019.8.11.0029. REQUERENTE: GABRIELA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: GEORGECLEI DE SOUZA DENIUR Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, via de consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar porventura 

deferida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao 

arquivo, com baixa. CANARANA, 6 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001215-60.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GUSTAVO WINTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001215-60.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: JORGE GUSTAVO WINTER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. Expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, 

conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente 

renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício 

Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo constante do 

Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia dos 

documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e deverá 

ser encaminhado ao órgão responsável pela representação jurídica do 

ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento (se os autos 

forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos forem 

eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria 

deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão para sentença 

de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o prazo de 02 

(dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá 

encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e da 

certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 5º, 

§6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

CANARANA, 6 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-56.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA JESUS RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAUALLA MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo,parano prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 16 de março de 2020. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-30.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOAO STRAGLIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000344-30.2019.8.11.0029. REQUERENTE: NERI JOAO STRAGLIOTTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por NERI JOÃO STRAGLIOTTO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte 

autora, em síntese, que o autor é consumidor dos serviços da requerida, 

possuindo a Unidade Consumidora nº 6/560149-7, medidor nº 

00000997359 e que no mês de março do ano corrente o requerente foi 

surpreendido com o envio do Termo de Ocorrência de Irregularidade 

número: 561151, no qual a parte requerida efetua cobrança no valor de R$ 

15.810,00 (quinze mil oitocentos e dez reais) a título de suposto desvio de 

energia elétrica. Ou seja, efetuou a requerida cobrança de consumo por 

estimativa. Argumenta que o faturas mensais de consumo foram 

devidamente emitidas pela requerida, o que desconstitui a tese da 

empresa quanto à existência de fraude. Relata ainda que não foi 
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comunicado da realização da vistoria, tomando ciência apenas no 

momento da cobrança. Antes da análise do pedido liminar, manifestou-se o 

autor novamente, solicitando a imediata análise do pedido, haja vista a 

possível suspensão do fornecimento da energia na data de 23.04.2019. 

Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de 

determinar que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica, bem como seu nome não seja inserido nos cadastros de 

restrição ao crédito. É o necessário. Decido. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se 

abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do 

débito discutido nos autos. Assim sendo, ainda que numa análise 

superficial dos fatos entendo que estão presentes provas aptas ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada se abstenha de 

interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do débito 

discutido, até o deslinde da ação, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. DEFIRO, 

ainda, a tutela de urgência antecipada a fim de determinar ao reclamado se 

abstenha de inscrever o nome da requerente nos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação 

aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. Defiro, também, a inversão do ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas 

quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante 

(art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, AGUARDE-SE os 

autos a audiência de conciliação do Juizado Especial Cível, já aprazada. 

CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à 

solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 22 de abril de 2019. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-90.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000189-90.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:VALDIVIO JOSE 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AURELIO CARDOSO DE 

REZENDE POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação 1 

Juizado de Canarana Data: 30/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000291-30.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 22/04/2020 às 17:30 no CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000296-52.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SCHMIDT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CAETANO DESBESSEL (REU)

JANE JUSSARA DESBESSEL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA o dia 18/05/2020 às 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002349-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL ADAO DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VOOS - ME (REU)

PAULO ROBERTO VOOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/05/2020 ÀS 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001122-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001122-15.2019.8.11.0024. REQUERENTE: RONALD APARECIDO 

NASCIMENTO SANTANA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora na forma do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 13 de fevereiro de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001117-90.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001117-90.2019.8.11.0024. REQUERENTE: RONALD APARECIDO 

NASCIMENTO SANTANA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora na forma do art. 485, § 1°, do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001115-23.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001115-23.2019.8.11.0024. REQUERENTE: RONALD APARECIDO 

NASCIMENTO SANTANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora na forma do art. 485, § 1°, do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001120-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONISIO 

SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 1001120-45.2019.8.11.0024 

Valor da causa: R$ 94.944,56 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA Endereço: RUA 11, 

QUADRA 05, nº 03, COHAB, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Senhor(a): 

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, §1º do CPC, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES Analista Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001120-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001120-45.2019.8.11.0024. REQUERENTE: RONALD APARECIDO 

NASCIMENTO SANTANA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora na forma do art. 485, § 1°, do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

13 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000902-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DIAS PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

 

1000902-51.2018.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC). 16/03/2020 ELIANE ROSA CAMPOS

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000436-23.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA DE ARAUJO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR ANTONIO ACHTSCHIN DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002349-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL ADAO DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VOOS - ME (REU)

PAULO ROBERTO VOOS (REU)

 

Junto aos autos comunicação de que o parcelamento das custas já está 

habilitado nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17991 Nr: 673-94.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120, Danylo Oliveira de Morais - OAB:20158/O

 Vistos etc.I – Determino o desapensamento destes autos dos demais.II – 

Tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida pelo BANCO DO 

BRASIL no montante de R$ 728.745,74 no CPF de ANTONIO REGINALDO 

ROLDÃO, sob o nº. 040.360.001-44.Realizado o bloqueio, intime-se o 

executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de 

modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, 

comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§ 3°].Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. DEFIRO o pedido de requisição 

de informações fiscais do executado (DOI) e das 3 ultimas declarações de 

imposto de renda (IR), as quais serão operacionalizadas pelo sistema 

INFOJUD, conforme comprovante de requisição anexo.Ainda assim, não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, 

intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 

da LEF.Após, venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110856 Nr: 4349-64.2018.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula Rabello de Miranda, 

Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro 

Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:18515

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

da perícia designada para o dia 11/3/20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 123815 Nr: 4479-20.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Souza de Camargo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo 

Penal, julgo procedente a denúncia para condenar Tales Souza de 

Camargo Viana, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes dos 

artigos 147, “caput”, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 de 

modo que passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita 

observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.DA AMEAÇA 

(Art. 147 do CP).Dosimetria. Em relação ao crime imputado ao réu, 

considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não 

possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a 

aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à 

personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela 

qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; 

as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base 

privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 1 (um) mês de 

detenção.Ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade 

prevista no art. 65, I, do CP, em razão da menoridade do autor do fato à 

época do delito, todavia, deixo de aplica-la face a previsão da Súmula 231 

do STJ, e portanto, fixo provisoriamente a pena em 1 (um) mês de 

detenção.Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, 

torno definitiva a pena, em 1 (um) mês de detenção, por necessária e 

suficiente à prevenção e reprovação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43709 Nr: 456-75.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:13.242 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da decisão do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74834 Nr: 2336-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jeferson Chaves de Figueiredo, 

Naianderson Godinho da Rocha, Heráclito da Costa e Silva, Roberto 

Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Hélio Rodrigues do 

Prado Filho - OAB:7626, AYRTON CAMPOS MOREIRA - OAB:17136/O, 

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - OAB:17401, GUSTAVO CRESTANI 

FAVA - OAB:13038, MANOEL COSTA PARRIAO - OAB:13944/O, PABLO 

GUSTAVO MORAES PEREIRA - OAB:14615, Priscila Ferreira Galeno - 

OAB:13.936

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

apresentação das alegações finais, impulsiono os autos a fim de intimar 

pessoalmente o acusado Naianderson Godinho da Rocha para constituir 

novo advogado no prazo legal para apresentação das alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80064 Nr: 1201-16.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Melon de 

Souza Neves - OAB:5656, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964, 

MAURO CÉSAR PEREIRA - OAB:20914/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição do requerido à ref. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36351 Nr: 2050-95.2010.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Conceição Soares, Alessandro da Costa Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Frata dos Santos - 

OAB:13675, Jose Simão Ferreira Martins - OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para acerca da distribuição da carta 

precatória, conforme certidão retro.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000378-83.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. VIDOTTI EIRELI - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADEMIR LOPES PEREIRA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS, DE 

ASSEIO, CONSERVACAO E LOCACAO DE MAO DE OBRA DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução. 3 – 

Trata-se de carta precatória expedida para designação de audiência por 

este juízo deprecado. Todavia, tendo em vista que todas as audiências 

provenientes de carta precatória são realizadas por meio de 

videoconferência nesta comarca, com observância do disposto na 

Resolução nº 105/2010, OFICIE-SE o juízo deprecante para informar a data 

da realização da audiência objeto da presente missiva. Para tanto, informa, 

desde já, que as audiências por videoconferência são realizadas às 

segundas e sextas-feiras, entre as 13h00min e 16h30min (horário de MT), 

devendo o juízo deprecante comunicar a data e horário para a sua 

realização, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para cumprimento 

dos atos necessários. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE 

procedendo-se as baixas de praxe. Chapada dos Guimarães/MT, 16 de 

março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000363-17.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA GONCALVES DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – POSTERGA-SE a 

apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior ao da 

realização da audiência de conciliação. Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 
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conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Havendo elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Chapada 

dos Guimarães/MT, 16 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002160-62.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. C. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. S. D. (RECONVINDO)

R. C. S. S. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento nº 

56/2007-CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, para impugnar a contestação juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000386-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

O. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA De 

proêmio, forçoso salientar que no âmbito das ações de família, “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras 

áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”, inteligência do 

artigo 694 do CPC. Em análise das circunstâncias e elementos dos autos, 

tem-se que o acordo apresentado comporta homologação, porquanto 

observadas as formalidades previstas no artigo 719 e seguintes do CPC. 

O pedido em tela encontra respaldo no artigo 725, inciso VIII do CPC, o qual 

disciplina os pedidos de homologação de autocomposição extrajudicial de 

qualquer natureza ou valor, observando-se o procedimento de jurisdição 

voluntária. No que concerne ao pedido de homologação do divórcio, tendo 

em vista o suprimento do lapso temporal advindo do art. 226, §6°, 

Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 

66/2010, inexiste instituto jurídico hábil para impedir a aplicação do art. 

1.571, inciso IV do Código Civil. Dessa maneira, a pretensão de divórcio 

traduz direito protestativo dos requerentes, cabendo a um deles somente 

judicilializar o pedido e a intimação da outra parte acerca do teor da 

sentença declaratória-constitutiva do status de solteiro (a) e 

declaratória-desconstitutiva do status de casado (a), sendo dispensado 

no caso tendo em vista o ajuizamento de pretensão por ambos. Ademais, 

o requerimento de divórcio consensual está em consonância com o art. 

1.571, inciso IV, do Código Civil vigente, que dispõe: Art. 1.571. A 

sociedade conjugal termina: (...) IV - pelo divórcio Além disso, verifique-se 

que as partes fizeram um acordo em relação ao bem adquirido na 

constância do casamento. Tratando-se de direito patrimonial, nada impede 

a sua homologação. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código 

de Processo Civil, não se mostrando prescindível que constem os termos 

da transação, não bastando apenas à simples notícia de que as partes se 

compuseram amigavelmente. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA 

por sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, decreta-se o divórcio entres as partes, nos termos do art. 

1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código Civil. EXPEÇA-SE mandado 

ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, nos termos do artigo 32, 

Lei 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea 

'a', Lei nº. 6.015/73, de modo a proceder à averbação. Sem custas, eis 

que as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE Chapada dos Guimarães/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001382-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES DA MATA (REQUERENTE)

LEONIL VENTURA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 

Cuida-se de ação de homologação de divórcio consensual proposta por 

ELZA ALVES DA MATA e LEONIL VENTURA DE PINHO, ambos 

qualificados nos autos, narrando, em síntese, que contraíram matrimônio 

em 09/07/1977, sob o regime da comunhão parcial de bens. Sustentam 

que a vida conjugal em comum se tornou impossível, de modo que 

requerem o rompimento do vinculo matrimonial de forma definitiva. 

Informaram que na constância do casamento advieram filhos, todos 

maiores e capazes. Não há bens a partilhar. Em face dos fatos, pleiteiam a 

homologação do divórcio. A inicial veio instruída com a certidão do 

casamento do casal. Parecer do Ministério Público favorável à 

homologação do acordo e decretação do divórcio. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. De 

proêmio, forçoso salientar que no âmbito das ações de família, “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras 

áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”, inteligência do 

artigo 694 do CPC. Em análise das circunstâncias e elementos dos autos, 

tem-se que o acordo apresentado comporta homologação, porquanto 

observadas as formalidades previstas no artigo 719 e seguintes do CPC. 

O pedido em tela encontra respaldo no artigo 725, inciso VIII do CPC, o qual 

disciplina os pedidos de homologação de autocomposição extrajudicial de 

qualquer natureza ou valor, observando-se o procedimento de jurisdição 

voluntária. No que concerne ao pedido de homologação do divórcio, tendo 

em vista o suprimento do lapso temporal advindo do art. 226, §6°, 

Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 

66/2010, inexiste instituto jurídico hábil para impedir a aplicação do art. 

1.571, inciso IV do Código Civil. Dessa maneira, a pretensão de divórcio 

traduz direito protestativo dos requerentes, cabendo a um deles somente 

judicilializar o pedido e a intimação da outra parte acerca do teor da 

sentença declaratória-constitutiva do status de solteiro (a) e 

declaratória-desconstitutiva do status de casado (a), sendo dispensado 

no caso tendo em vista o ajuizamento de pretensão por ambos. Ademais, 

o requerimento de divórcio consensual está em consonância com o art. 

1.571, inciso IV, do Código Civil vigente, que dispõe: Art. 1.571. A 

sociedade conjugal termina: (...) IV - pelo divórcio Além disso, verifique-se 

que as partes fizeram um acordo em relação ao bem adquirido na 

constância do casamento. Tratando-se de direito patrimonial, nada impede 

a sua homologação. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código 

de Processo Civil, não se mostrando prescindível que constem os termos 

da transação, não bastando apenas à simples notícia de que as partes se 

compuseram amigavelmente. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA 

por sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, decreta-se o divórcio de Elza Alves da Mata e Leonil Ventura 
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de Pinho, nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do 

Código Civil. EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, nos termos do artigo 32, Lei 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do 

Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea 'a', Lei nº. 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação. Sem custas, eis que as partes são beneficiárias 

da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE Chapada dos 

Guimarães/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001382-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES DA MATA (REQUERENTE)

LEONIL VENTURA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 

Cuida-se de ação de homologação de divórcio consensual proposta por 

ELZA ALVES DA MATA e LEONIL VENTURA DE PINHO, ambos 

qualificados nos autos, narrando, em síntese, que contraíram matrimônio 

em 09/07/1977, sob o regime da comunhão parcial de bens. Sustentam 

que a vida conjugal em comum se tornou impossível, de modo que 

requerem o rompimento do vinculo matrimonial de forma definitiva. 

Informaram que na constância do casamento advieram filhos, todos 

maiores e capazes. Não há bens a partilhar. Em face dos fatos, pleiteiam a 

homologação do divórcio. A inicial veio instruída com a certidão do 

casamento do casal. Parecer do Ministério Público favorável à 

homologação do acordo e decretação do divórcio. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. De 

proêmio, forçoso salientar que no âmbito das ações de família, “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras 

áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”, inteligência do 

artigo 694 do CPC. Em análise das circunstâncias e elementos dos autos, 

tem-se que o acordo apresentado comporta homologação, porquanto 

observadas as formalidades previstas no artigo 719 e seguintes do CPC. 

O pedido em tela encontra respaldo no artigo 725, inciso VIII do CPC, o qual 

disciplina os pedidos de homologação de autocomposição extrajudicial de 

qualquer natureza ou valor, observando-se o procedimento de jurisdição 

voluntária. No que concerne ao pedido de homologação do divórcio, tendo 

em vista o suprimento do lapso temporal advindo do art. 226, §6°, 

Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 

66/2010, inexiste instituto jurídico hábil para impedir a aplicação do art. 

1.571, inciso IV do Código Civil. Dessa maneira, a pretensão de divórcio 

traduz direito protestativo dos requerentes, cabendo a um deles somente 

judicilializar o pedido e a intimação da outra parte acerca do teor da 

sentença declaratória-constitutiva do status de solteiro (a) e 

declaratória-desconstitutiva do status de casado (a), sendo dispensado 

no caso tendo em vista o ajuizamento de pretensão por ambos. Ademais, 

o requerimento de divórcio consensual está em consonância com o art. 

1.571, inciso IV, do Código Civil vigente, que dispõe: Art. 1.571. A 

sociedade conjugal termina: (...) IV - pelo divórcio Além disso, verifique-se 

que as partes fizeram um acordo em relação ao bem adquirido na 

constância do casamento. Tratando-se de direito patrimonial, nada impede 

a sua homologação. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código 

de Processo Civil, não se mostrando prescindível que constem os termos 

da transação, não bastando apenas à simples notícia de que as partes se 

compuseram amigavelmente. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA 

por sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, decreta-se o divórcio de Elza Alves da Mata e Leonil Ventura 

de Pinho, nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do 

Código Civil. EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, nos termos do artigo 32, Lei 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do 

Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea 'a', Lei nº. 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação. Sem custas, eis que as partes são beneficiárias 

da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE Chapada dos 

Guimarães/MT, 13 de fevereiro de 2020. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99312 Nr: 5451-58.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rander Rodrigues Farias, Leidiane Teixeira Campos 

Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezio José Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

ROGRIGUES JUNIOR - OAB:12819, MARISTELA MASSIGNAN MARTINS 

- OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para comparecimento à audiência de conciliação, designada para o dia 

16/04/2020, às 13h00, a ser realizada do CEJUSC local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 125269 Nr: 791-16.2020.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Braga, Reginaldo Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, Jaquerson Pires Almeida - OAB:28115/O

 DECISÃO[...]Neste contexto, no presente caso é evidente a necessidade 

da manutenção da custódia preventiva a fim de acautelar a ordem pública, 

pois, em alguns dos fatos, os autores confessaram a autoria delitiva e, se 

soltos, poderão voltar a delinquir.E a primariedade no caso concreto não 

socorre aos indiciados, uma vez que as condutas praticadas são 

consideradas graves, permanecendo o preenchimento dos pressupostos 

do artigo 312 do CPP. Assim, mesmo a fixação de eventuais medidas 

cautelares não se mostram capazes de impedir a reiteração criminosa dos 

acusados, o que reforça a necessidade da sua segregação 

cautelar.Nesse sentido, a prisão preventiva dos réus ainda se mostra 

necessária para promover o acautelamento social decorrente da 

repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade 

efetivamente causado com a prática do delito.Em análise aos argumentos 

da defesa, não se verifica nenhuma nuance que justifique a alteração da 

base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão 

preventiva.Tudo a demonstrar que, com a prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, a segregação cautelar dos indiciados ainda é 

necessária para garantir a ordem pública.1 - Assim, INDEFERE-SE o pedido 

de revogação da prisão preventiva e, por consequência, MANTÉM-SE a 

segregação cautelar dos acusados GILBERTO BRAGA e REGINALDO 

LOPES DOS SANTOS, nos termos do art. 312 do CPP.2 - CIÊNCIA ao MP e 

Advogado via DJE.3 - CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-52.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA (AUTOR(A))

JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (REU)

AGROPECUARIA BOI DE OURO LTDA - ME (REU)

ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (REU)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000738-52.2019.8.11.0024. AUTOR(A): JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA 

ROCHA, ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA REU: MARCUS ROSA JORGE DA 

CUNHA, ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA, 

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA, AGROPECUARIA BOI DE OURO LTDA - 

ME Em análise à manifestação de id. 1000738-52.2019.811.0024, 

verifica-se que a parte autora visa à reconsideração da decisão que 

indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial, juntada no id. 21900653. 

1 – Em que pesem as alegações da parte, nota-se que pretende a 

modificação da decisão de id. 21900653, sendo certo que a irresignação 

já fora alvo de manifestação judicial, utilizando-se, portanto, de 

instrumento inidôneo para a alteração pretendida, além de não terem sido 

apresentados quaisquer fatos ou documentação novos, capazes de 

alterar a convicção do Juízo. 2 – Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de 

reconsideração do pedido de tutela antecipada, devendo ser manejado 

para tal fim a via recursal adequada, razão pela qual este Juízo mantém o 

quanto determinado na decisão de id. 21900653. 3 – Por oportuno, quanto 

ao pedido de citação dos requeridos no endereço já informado nos autos, 

a parte autora defende que eles já teriam sido citados em outra demanda 

no mesmo endereço indicado no presente feito. Todavia, como se colhe 

dos documentos juntados pela própria parte autora (id. 27179872), os 

avisos de recebimento das cartas de citação expedidas em outra 

demanda revelam que os demandados não foram localizados 

pessoalmente para serem citados, mas foram assinadas por terceira 

pessoa. Logo, considerando que neste processo também não houve a 

sua localização do aludido endereço, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, apresentar novo endereço para citação dos 

demandados, sob pena de extinção. 4 – INTIMEM-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 13 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA (AUTOR(A))

CLARISMAR NEGRISOLI COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000164-29.2019.8.11.0024. AUTOR(A): OSWALDO DE ARRUDA 

GARCIA, CLARISMAR NEGRISOLI COUTO REU: DENIVALDO PEREIRA A 

parte autora, por meio da petição de id. 22952458, justificou que não se 

mostra possível a mensuração dos valores devidos em razão do negócio 

jurídico celebrado, tampouco dos danos materiais sofridos e dos 

arrendamentos cobrados, uma vez que os referidos valores dependerão 

de apuração a ser realizada durante todo o decurso do processo, razão 

pela qual atribuiu à causa apenas o valor dos danos morais requeridos na 

exordial. No ponto, não obstante as justificativas apresentadas, como já 

acenou a decisão de id. 22199687, o valor indicado não coaduna com o 

proveito econômico pretendido nesta demanda, que deve corresponder ao 

valor do contrato ou do bem jurídico o qual se vindica a 

manutenção/reintegração na posse, sobretudo em razão de que a parte 

autora narra que não houver adimplemento por parte do requerido. Depois, 

mesmo que se depare com valores desatualizados das dívidas e dos 

eventuais lucros cessantes a serem apurados, o negócio jurídico que se 

pretende rescindir possui valor certo, conforme expressamente 

mencionado na petição inicial, em que a parte demandante afirma que “o 

montante atual devido corresponde a monta de R$ 1.572.771,49 (um 

milhão, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e 

quarenta e nove centavos)”. 1 – Dentro desse contexto, na esteira do art. 

292, incisos II e VI, INDEFERE-SE o pedido de indicação do valor da causa 

no montante indicado na petição inicial. 2 – INTIME-SE a parte autora para 

que proceda a emenda da inicial no que toca à correta indicação do valor 

da causa, nos moldes acima consignados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. 3 – Atendida a determinação 

anterior, CUMPRA-SE o despacho de id. 22199687. 4 – INTIMEM-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 13 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-46.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000374-46.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOAO NUNES 

EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 14 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-68.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

UZIAS SOUZA SAMPAIO OAB - 044.403.051-48 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (INTERESSADO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (INTERESSADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

GELTUR EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

JUANA MELO PIMENTEL DOS SANTOS OAB - SP173352 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A.para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da petição ID 

30285720/30285722 informando o descumprimento do acordo firmado 

entre as partes, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 

16 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-87.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUIZA DO ROSARIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 19/12/2019 Hora: 15:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 25 de novembro de 2019. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-87.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUIZA DO ROSARIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista informação de pagamento 

voluntário da condenação imposta. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de 

março de 2020.Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-68.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVIA LEITE FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000379-68.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARA SILVIA 

LEITE FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOSAR FRATARI 

TAVARES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-80.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

U. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. A. E. -. M. (EXECUTADO)

F. L. D. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010144-80.2016.8.11.0024 UELVIS CONCEICAO CAMPOS FERNANDO 

LUIZ DE ALMEIDA e outros Vistos etc. DEFIRO o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) proceder à anotação junto ao Sistema PJe. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora 

para manifestação, no prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por 

este juízo, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º 

da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, querendo, apresentar a impugnação 

no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-93.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010320-93.2015.8.11.0024 MAURO PAULO GALERA MARI THAIS 

RODRIGUES MARTINS Vistos etc. DEFIRO o pedido de acesso ao sistema 

informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a tramitar em 

segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) 

Judiciário (a) proceder à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este 

juízo, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000211-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

BANCO BMG S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRACY DE MELO CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000211-37.2018.8.11.0024 BANCO BMG S.A e outros MIRACY DE 

MELO CORREA Vistos etc. Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 
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Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-94.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rene Henrique Faria (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010458-94.2014.8.11.0024 JOSE RODRIGUES SAMPAIO DA SILVA 

RENÊ DE TAL e outros Vistos etc. Frustradas as tentativas de obtenção 

de bens via BACENJUD e RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) proceder à anotação junto ao Sistema PJe. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora 

para manifestação, no prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por 

este juízo, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º 

da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000230-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA RAQUEL DA SILVA PORTELA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000230-14.2016.8.11.0024 GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME 

MARISA RAQUEL DA SILVA PORTELA Vistos etc. Desde já determino a 

constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, 

junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. 

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010394-84.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES R GARCIA & GARCIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUZYNETH ALMEIDA DE SOUSA GARCIA OAB - MT0017926A 

(ADVOGADO(A))

HEUDY ALMEIDA DE SOUSA OAB - TO5088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA JUCINEI NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT7580-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010394-84.2014.8.11.0024 HERMES R GARCIA & GARCIA LTDA - ME 

APARECIDA JUCINEI NUNES Vistos etc. Determino a constrição judicial de 

veículos existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via 

sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo 

em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se 

ao DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010209-12.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REI DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010209-12.2015.8.11.0024 DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

PATRICIA REI DE CASTRO Vistos etc. Determino a constrição judicial de 

veículos existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via 

sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo 

em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se 

ao DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 
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protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002047-56.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DE GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002047-56.2019.8.11.0009. AUTOR(A): SEBASTIAO 

MIRANDA DE GOES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser 

revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte 

ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência 

econômica. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código 

de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob um juízo de 

cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da requerente. 

De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic 

stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os motivos (no 

caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que 

estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a 

autarquia submeter o autor à perícia médica, a teor do disposto no 

dispositivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, 

na via judicial, do direito ao recebimento de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez não garante à parte autora a percepção 

perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, 

apesar da existência de laudos médicos particulares atestando a 

enfermidade da parte autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS. 

Ademais, a parte requerente não juntou documentos médicos atualizados, 

isto é, produzidos após a data da cessação do benefício, que comprovem 

a sua incapacidade total para o labor, não restando clara, portanto, a 

incapacidade laborativa da parte. Assim, é necessária a melhor elucidação 

dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição 

exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à manutenção 

do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000922-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANY BALDAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000922-53.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA 

IVANY BALDAIA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o 

entendimento do magistrado que exarava no feito, exarado ao id. 

22868480, que determinava, primeiro, a realização de pericia judicial para, 

depois, proceder com a citação da parte requerida para contestar a 

demanda, não coaduno com tal posição, porquanto entendo que as ações 

previdenciárias deverão seguir o rito próprio estabelecido na legislação 

processual vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura 

alegação de nulidade. Assim, REVOGO a decisão anterior e passo a 

analisar o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve 

ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não 

são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, pois, apesar de existir documento médico particular atestando sua 

enfermidade, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara 

a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

declaração do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000869-77.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO EURIPEDES PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000869-77.2016.8.11.0009 AUTOR: AUGUSTO 

EURIPEDES PERES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Sem preliminares ou outras questões pendentes, declaro o 

feito saneado. Como pontos controvertidos, fixo a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. DEFIRO a 

produção de prova testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4.º, do CPC. Calha frisar que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos 

autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação; facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento. Mas deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 

3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial 

somente nas hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei. Assim, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro 
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de 2017, às 13:00 horas. Intimando-se as partes. Calha advertir as partes 

que se a sentença for proferida em audiência, eventual recurso voluntário 

terá o início da contagem do seu prazo da data da audiência, 

independentemente de qualquer intimação outra, estando as partes e seus 

procuradores presentes ou não, a teor da expressa ordem do art. 1.003, § 

1.º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 05 de outubro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001130-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JESUS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1001130-08.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

FRANCISCO JESUS DE ASSIS REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições da Lei n.° 1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 19 de setembro de 2017, às 13:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde os autos deverão ser enviados em 

tempo. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio 

de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Colider 

– MT, 28 de julho de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001321-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos autos. COLÍDER, 

28 de setembro de 2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1001069-50.2017.8.11.0009 AUTOR: ZENILDE 

PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de uma ação previdenciária, com pedido de 

restabelecimento do auxílio doença ou aposentadoria por invalidez com 

pedido liminar, interposta por Zenilde Pereira dos Santos em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados, com a 

pretensão do restabelecimento do auxílio-doença por estar impossibilitada 

para o trabalho, aduzindo ser portadora de problemas graves de saúde, 

como retardo mental leve, diagnosticada de acordo com CID 10 – F 70. É o 

resumo do necessário. Fundamento e decido. Preambularmente, calha 

mencionar que a competência na hipótese versada nos autos só não seria 

da Justiça Comum estadual se existisse instalada na cidade a Justiça 

Federal, o que não é o caso. Aquela, subsidiária, assume o vácuo não 

preenchido por esta, em prol do segurado ou beneficiário, na busca de 

uma justiça acessível nem sempre possível a pessoas geralmente de 

limitadas posses e humildes, sem perspectivas de demandar em esferas 

na maioria das vezes situadas em localidades distantes de onde mora. 

Com isso amenizadas as dificuldades de acesso a uma Justiça 

efetivamente justa, calcada na verdade real e no princípio constitucional 

da proporcionalidade. Portanto, é competente o foro de Colíder – MT para o 

processo e julgamento da causa. Forte no art. 109, § 3.º, da Constituição 

Federal. Pois bem. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela 

para a implantação do auxílio – doença. A antecipação dos efeitos da 

tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 303, caput, do CPC, a parte autora 

poderá limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade (In 

Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. 

Revista dos Tribunais, 1.ª edição, 2015, pág. 862/863): "(...) Além do 

cumprimento das exigências do CPC 300, o autor deve expor tanto a lide 

quanto o direito a ser resguardado, na inicial, de forma sucinta e breve. O 

mesmo vale para a exposição do perigo na demora da prestação 

jurisdicional. O autor também deve indicar expressamente, no texto, que 

pretende se valer do benefício do CPC 303. Caso haja documentos 

imprescindíveis à propositura da ação devem ser juntados aqueles que se 

relacionam com o requerimento, devendo os demais serem acostados aos 

autos quando do aditamento posterior da inicial. E, especialmente no que 

diz respeito ao valor da causa, será preciso tomar em consideração o 

valor que terá a ação principal." Como se observa, tal figura jurídica é de 

aplicação restrita no processo civil, porquanto depende de pressupostos 

legais, e com mais razão ainda na ação acidentaria por seu caráter 

peculiar. No plano judicial, é com base na conclusão do perito oficial que o 

magistrado terá condições de decidir a respeito da pretensão do obreiro 

ou, de outro modo, pode-se dizer que sem a realização de tal prova é 

impossível antecipar a tutela de mérito, pois se assim fosse seria o mesmo 

que dar caráter de execução provisória a uma sentença que não existe. 

Sobre o tema, é o que professam Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury 

de Souza Bertagni em sua obra "Acidentes do Trabalho e Doenças 

Ocupacionais" - São Paulo - Saraiva - 3ª ed. - 2005 - pg. 149. No caso sob 

exame, a parte autora pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário. A prova 

material acostada nos autos é frágil, pois o único relatório médico, 

detalhado sobre a condição da autora, é datado em 13/01/2011, há mais 

de 06 anos atrás. Inexistem documentos médicos hábeis a atestarem o 
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atual estado de saúde da autora, e de que ainda subsista a necessidade 

do afastamento de suas atividades laborativas habituais. Além disso, não 

há comprovação quanto sua qualidade de segurada especial, visto que 

pelo cadastro nacional de informações sociais – CNIS de p. 2, Id. 8242918, 

a parte autora teve vínculos aleatórios, e não juntou documentação que a 

remeta as lides rurais, a não caracterizar sua qualidade de segurada. 

Mesmo assim, a prova que apresenta não se presta ao fim colimado, pois 

foi produzida de forma unilateral e, portanto, não é apta a formação do 

convencimento liminar do juiz, sendo de rigor, portanto, que se preserve o 

princípio do contraditório, quando então, somando-se à conclusão do 

exame médico-pericial, será possível equacionar a discussão, tal como o 

teor da decisão combatida. Em suma, dos elementos constantes dos 

autos, não se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da 

prestação jurisdicional de plano. Ademais, nada consistente nos autos 

consubstancia a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, sem 

evidências confirmadas, para aferir o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, por ora ausente. A suposta doença e o estado do 

paciente não se mostra capaz de autenticar o perigo da demora. Sem esta 

probabilidade esclarecida, nos autos, por enquanto, não há como deferir a 

tutela antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte autora. De fato, 

falta a comprovação do perigo da demora da prestação jurisdicional, isto 

é, dados materiais convincentes de que a parte autora é incapaz 

fisicamente ou mentalmente de exercer alguma atividade, em vista da 

doença que a acomete, no sentido de que razoavelmente lhe assistiria 

razão quanto ao aduzido, ou melhor, ainda, a probabilidade de que, com os 

elementos de prova angariados, venha a ser vencedora, a final, da 

demanda. De qualquer modo, havendo postulação a qualquer tempo, no 

curso da lide, levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser 

reapreciado o pedido de antecipação de tutela. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela. Não detectados os requisitos legais 

previstos no art. 303, caput, do Código de Processo Civil. In casu, pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em 

vista que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito 

da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar 

questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio 

como perito do juízo o Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto – CRM/MT-6044, 

que deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º 

da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00, 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. A perícia realizar-se-á nas 

dependências do Fórum, em data a ser agendada pela Secretaria de Vara, 

devendo o especialista apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474 do 

CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, que se encontram anexo. Faculto, ainda, a parte autora, 

dentro do prazo de 15 dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, 

§1º, I, II e III do Código de Ritos). Quanto aos honorários arbitrados, 

requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução 

supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor Judiciário. 

Após, cite-se a parte requerida, na pessoa de seu representante legal 

para, se lhe aprouver, defender-se no prazo de 30 dias, lapso este em 

dobro, conforme dispõe o art. 183 do CPC. No mesmo ato, INTIME-SE a 

requerida para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 

Advirto, desde já, que não será designada audiência de conciliação, uma 

vez que a autarquia requerida pleiteou pela dispensa da referida 

audiência, nos termos do Ofício Circular 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT. 

Consigne-se no mandado que se não for contestada ocorrerá a revelia, 

cujos efeitos importarão na presunção de veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 344 do aludido Codex. 

Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação. À míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições da Lei n.° 

1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem 

óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a 

crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 20 de julho de 2017. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-ACIDENTE 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa 

(s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001709-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1001709-53.2017.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE 

EDUARDO DE ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 

2017, às 14:30 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde os autos deverão ser enviados em tempo. Cite-se a parte acionada, 

convocando-a para integrar a relação jurídica processual, a fim de se 
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defender, se quiser, intimando-a também, com pelo menos 20 dias de 

antecedência, para comparecer à referida solenidade. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou, excepcionalmente, por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes para negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência, sobretudo a 

incidência de multa. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência, cientificada desde logo de que 

a ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos 

implicarão em veracidade dos fatos articulados na exordial (CPC, arts. 

335/342 e 344). Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do 

CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. Não havendo contestação, conclusos. Sem 

óbice, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – 

MT, 05 de outubro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001813-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1001813-45.2017.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE 

SANTA ROSA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. À míngua 

de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições da Lei n.° 

1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem 

óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a 

crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2017, às 

16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. As partes, pessoalmente, em 

regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º do art. 334 do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Colider – MT, 18 de outubro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001801-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA DE ORNELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1001801-31.2017.8.11.0009 AUTOR: MARCELO 

COSTA DE ORNELOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Na inicial aduz o requerente existir atestado recente datado em 

26/09/2017. O atestado de p. 01, id. 10168270, leva a crer ser a 

documentação recente supracitada, porém, quando fotocopiado foi 

cortado parte da data, que é informação essencial para a constatação da 

incapacidade atual do autor. Portanto, DETERMINO a emenda da inicial, 

para juntar a cópia da documentação integral, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de seu indeferimento, pela inobservância do art. 320, e a 

teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Colíder – MT, 18 de outubro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SUELI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000691-94.2017.8.11.0009 AUTOR: MARA SUELI 

LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

2 9 . 9 7 9 . 0 3 6 / 0 0 0 1 - 4 0  V i s t o s  e t c .  P r e t e n s ã o  d e 

implantação/restabelecimento de auxílio doença com pedido de tutela 

provisória de urgência aviada por Mara Sueli Lopes em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados, aduzindo em síntese 

ser portadora de doenças que lhe causam intensas dores no corpo, tais 

como fibromialgia, transtorno interno do joelho, gonartrose (artrose do 

joelho) e outras artropatias especificadas, encontrando-se supostamente 

incapacitada para o trabalho habitual. É o resumo do necessário. 

Fundamento e decido. Preambularmente, calha mencionar que a 

competência na hipótese versada nos autos só não seria da Justiça 

Comum estadual se existisse instalada na cidade a Justiça o Federal, o 

que não é o caso. Aquela, subsidiária, assume o vácuo não preenchido 

por esta, em prol do segurado ou beneficiário, na busca de uma justiça 

acessível nem sempre possível a pessoas geralmente de limitadas posses 

e humildes, sem perspectivas de demandar em esferas na maioria das 

vezes situadas em localidades distantes de onde mora. Com isso 

amenizadas as dificuldades de acesso a uma Justiça efetivamente justa, 

calcada na verdade real e no princípio constitucional da proporcionalidade. 

Portanto, é competente o foro de Colíder – MT para o processo e 

julgamento da causa. Forte no art. 109, § 3.º, da Constituição Federal. Pois 

bem. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela para a 

implantação do auxílio – doença. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito é cabível desde que, haja elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim é a disciplina do art. 303, caput, do CPC, a parte autora poderá 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Segundo o 

escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade (In Comentários 

ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1ª ed., 2015, p. 862/863): "(...) Além do cumprimento das 

exigências do CPC 300, o autor deve expor tanto a lide quanto o direito a 

ser resguardado, na inicial, de forma sucinta e breve. O mesmo vale para 

a exposição do perigo na demora da prestação jurisdicional. O autor 

também deve indicar expressamente, no texto, que pretende se valer do 

benefício do CPC 303. Caso haja documentos imprescindíveis à 

propositura da ação devem ser juntados aqueles que se relacionam com o 

requerimento, devendo os demais serem acostados aos autos quando do 

aditamento posterior da inicial. E, especialmente no que diz respeito ao 

valor da causa, será preciso tomar em consideração o valor que terá a 

ação principal." Como se observa, tal figura jurídica é de aplicação restrita 

no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais, e com mais 

razão ainda na ação acidentaria por seu caráter peculiar. No plano judicial, 

é com base na conclusão do perito oficial que o magistrado terá condições 

de decidir a respeito da pretensão do obreiro ou, de outro modo, pode-se 

dizer que sem a realização de tal prova é impossível antecipar a tutela de 

mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução 

provisória a uma sentença que não existe. Sobre o tema, é o que 

professam Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni em 

sua obra "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais" - São Paulo - 

Saraiva - 3ª ed. - 2005 - pg. 149. No caso sob exame, a parte autora 
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pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, o restabelecimento 

do auxílio-doença previdenciário de p. 1, id n.º 6780184. Ao que informam 

os autos, é a autora merecedora do adiantamento do direito que alega ter, 

pois o atestado médico emitido pelo Dr. Sergio Correia Santos, indica que a 

autora necessita de afastamento do trabalho por prazo indeterminado (p. 

2, id n.º 6780190), comprovando, assim, por ora, a incapacidade 

laborativa da parte autora. A autora comprovou sua qualidade de 

segurada uma vez que recebeu o benefício até 04/01/2017, quando foi 

cessado. Comprovou ainda, ter problema de saúde que a inabilita para o 

trabalho. Se o aduzido, frente às provas carreadas, informa a 

probabilidade do autor ter o direito que alega, então a tutela antecipatória 

deve ser-lhe garantida. Caso contrário, não. E nessa conjuntura, vislumbro 

com razoável firmeza que o aduzido pode realmente ser confirmado a 

final, na medida em que elementos dos autos, basicamente na cópia do 

atestado médico, noticia ser o autor portador de gonartrose 

tricompartimental de joelho esquerdo, o que o incapacita para o trabalho. 

Isso é prova suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do 

direito em tela, ou seja, de receber o benefício auxílio - doença, pelo 

menos até o deslinde final da contenda. A concessão desse direito não é 

irreversível, na hipótese de improcedência da demanda, a permitir, dentro 

do princípio da razoabilidade, que é melhor remediar, proporcionando um 

benefício para salvaguardar a vida e a saúde humana, do que duvidar e 

causar sofrimentos e morte a quem poderia ser merecedor do benefício 

que almeja. O fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, por 

sua vez, aflora no fato de que o benefício sugere essencialidade a 

requerente, para sua subsistência, estando, em premissa, inapta para o 

trabalho. Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, nos termos 

do art. 300 do CPC. DETERMINO, por conseguinte, que a autarquia 

demandada implante, no prazo de 15 dias, o benefício auxílio-doença à 

parterequerente, que não deixa de ter idôneo caráter alimentar. A 

implantação deverá ser comunicada a este juízo. De acordo com o art. 60, 

§§ 8.° e 9.°, da Lei n.° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.° 

13.457/2017, o presente benefício tem prazo indeterminado, valendo até 

que seja revogado judicialmente ou, se confirmado na sentença, tornar-se 

estável e posteriormente definitivo com o trânsito em julgado da sentença. 

De todo modo, a parte requerente, se convocada pela autarquia 

demandada, deverá se apresentar no prazo assinalado e submeter-se à 

perícia que lhe tenha sido designada. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em vista que a 

actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 

que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito 

do juízo o Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto – CRM/MT-6044, que deverá 

servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução 

nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00, principalmente em razão 

das limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á nas dependências do Fórum, em data a 

ser agendada pela Secretaria de Vara, devendo o especialista apresentar 

o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Agendada data e 

hora, intime-se a parte autora (art. 474 do CPC). Encaminhe-se ao Sr. 

Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos do juízo, que se 

encontram anexo. Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 

dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, §1º, I, II e III do Código de 

Ritos). Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento 

nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser 

observado pelo Sr. Gestor Judiciário. Após, cite-se a parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal para, se lhe aprouver, defender-se no 

prazo de 30 dias, lapso este em dobro, conforme dispõe o art. 183 do 

CPC. No mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do 

laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo pericial. Advirto, desde já, que não será 

designada audiência de conciliação, uma vez que a autarquia requerida 

pleiteou pela dispensa da referida audiência, nos termos do Ofício Circular 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT. Consigne-se no mandado que se não for 

contestada ocorrerá a revelia, cujos efeitos importarão na presunção de 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 

344 do aludido Codex. Consigne-se no mandado que se não for 

contestada ocorrerá a revelia, cujos efeitos importarão na presunção de 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 

344 do aludido Codex. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o 

caso, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. À 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 08 de agosto de 2017. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

AUXÍLIO-ACIDENTE 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual 

(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), 

qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001428-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 
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XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 23 de outubro de 2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001483-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INES CAVASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1001483-48.2017.8.11.0009 REQUERENTE: INES 

CAVASINI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Pretensão de implantação/restabelecimento de auxílio doença 

com pedido de tutela provisória de urgência aviada por Ines Cavasine em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos qualificados, 

aduzindo em síntese ser portadora de neoplasia maligna, lesão 

entraepitelial escamosa de alto grau, além de apresentar problemas na 

coluna. CID: NIC II, M19, M47, M51.8, encontrando-se supostamente 

incapacitada para o trabalho habitual. Teve o benefício concedido pelo 

INSS, porém cessado em 01/08/2017. É o resumo do necessário. 

Fundamento e decido. Preambularmente, calha mencionar que a 

competência na hipótese versada nos autos só não seria da Justiça 

Comum estadual se existisse instalada na cidade a Justiça o Federal, o 

que não é o caso. Aquela, subsidiária, assume o vácuo não preenchido 

por esta, em prol do segurado ou beneficiário, na busca de uma justiça 

acessível nem sempre possível a pessoas geralmente de limitadas posses 

e humildes, sem perspectivas de demandar em esferas na maioria das 

vezes situadas em localidades distantes de onde mora. Com isso 

amenizadas as dificuldades de acesso a uma Justiça efetivamente justa, 

calcada na verdade real e no princípio constitucional da proporcionalidade. 

Portanto, é competente o foro de Colíder – MT para o processo e 

julgamento da causa. Forte no art. 109, § 3.º, da Constituição Federal. Pois 

bem. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela para a 

implantação do auxílio – doença. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito é cabível desde que, haja elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Assim é a disciplina do art. 303, caput, do CPC, a parte autora poderá 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Segundo o 

escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade (In Comentários 

ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1ª ed., 2015, p. 862/863): "(...) Além do cumprimento das 

exigências do CPC 300, o autor deve expor tanto a lide quanto o direito a 

ser resguardado, na inicial, de forma sucinta e breve. O mesmo vale para 

a exposição do perigo na demora da prestação jurisdicional. O autor 

também deve indicar expressamente, no texto, que pretende se valer do 

benefício do CPC 303. Caso haja documentos imprescindíveis à 

propositura da ação devem ser juntados aqueles que se relacionam com o 

requerimento, devendo os demais serem acostados aos autos quando do 

aditamento posterior da inicial. E, especialmente no que diz respeito ao 

valor da causa, será preciso tomar em consideração o valor que terá a 

ação principal." Como se observa, tal figura jurídica é de aplicação restrita 

no processo civil, porquanto depende de pressupostos legais, e com mais 

razão ainda na ação acidentaria por seu caráter peculiar. No plano judicial, 

é com base na conclusão do perito oficial que o magistrado terá condições 

de decidir a respeito da pretensão do obreiro ou, de outro modo, pode-se 

dizer que sem a realização de tal prova é impossível antecipar a tutela de 

mérito, pois se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução 

provisória a uma sentença que não existe. Sobre o tema, é o que 

professam Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni em 

sua obra "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais" - São Paulo - 

Saraiva - 3ª ed. - 2005 - pg. 149. No caso sob exame, a parte autora 

pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, o restabelecimento 

do auxílio-doença previdenciário de p. 2, id n.º 9542556. Ao que informam 

os autos, é a autora merecedora do adiantamento do direito que alega ter, 

pois o atestado médico emitido pelo Dr. Sebastião A. Pinheiro Junior, 

CRM-MT 6991, indica que a autora necessita de afastamento do trabalho 

por prazo indeterminado, informando ainda que a autora está incapacitada 

para o trabalho (p. 1/2, id n.º 9542645), comprovando, assim, por ora, a 

incapacidade laborativa da parte autora. A autora comprovou sua 

qualidade de segurada uma vez que recebeu o benefício até 01/08/2017, 

quando foi cessado. E também, conforme cópia da Carteira de Trabalho de 

p. 3, id n.º 9542751, seu último vínculo empregatício foi em 08/2017. 

Comprovou ainda, ter problema de saúde que a inabilita para o trabalho. Se 

o aduzido, frente às provas carreadas, informa a probabilidade do autor 

ter o direito que alega, então a tutela antecipatória deve ser-lhe garantida. 

Caso contrário, não. E nessa conjuntura, vislumbro com razoável firmeza 

que o aduzido pode realmente ser confirmado a final, na medida em que 

elementos dos autos, basicamente na cópia do atestado médico, noticia 

ser o autor portador de gonartrose tricompartimental de joelho esquerdo, o 

que o incapacita para o trabalho. Isso é prova suficiente para determinar o 

alcance, ainda que provisório, do direito em tela, ou seja, de receber o 

benefício auxílio - doença, pelo menos até o deslinde final da contenda. A 

concessão desse direito não é irreversível, na hipótese de improcedência 

da demanda, a permitir, dentro do princípio da razoabilidade, que é melhor 

remediar, proporcionando um benefício para salvaguardar a vida e a 

saúde humana, do que duvidar e causar sofrimentos e morte a quem 

poderia ser merecedor do benefício que almeja. O fundado receio de dano 

irreparável ou difícil reparação, por sua vez, aflora no fato de que o 

benefício sugere essencialidade a requerente, para sua subsistência, 

estando, em premissa, inapta para o trabalho. Isto posto, DEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC. DETERMINO, por 

conseguinte, que a autarquia demandada implante, no prazo de 15 dias, o 

benefício auxílio-doença à parterequerente, que não deixa de ter idôneo 

caráter alimentar. A implantação deverá ser comunicada a este juízo. De 

acordo com o art. 60, §§ 8.° e 9.°, da Lei n.° 8.213/1991, com redação 

dada pela Lei n.° 13.457/2017, o presente benefício tem prazo 

indeterminado, valendo até que seja revogado judicialmente ou, se 

confirmado na sentença, tornar-se estável e posteriormente definitivo com 

o trânsito em julgado da sentença. De todo modo, a parte requerente, se 

convocada pela autarquia demandada, deverá se apresentar no prazo 

assinalado e submeter-se à perícia que lhe tenha sido designada. In casu, 

pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em 

vista que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito 

da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar 

questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio 

como perito do juízo o Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto – CRM/MT-6044, 

que deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º 

da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00, 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. A perícia realizar-se-á nas 

dependências do Fórum, em data a ser agendada pela Secretaria de Vara, 

devendo o especialista apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474 do 

CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, que se encontram anexo. Faculto, ainda, a parte autora, 

dentro do prazo de 15 dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, 

§1º, I, II e III do Código de Ritos). Quanto aos honorários arbitrados, 

requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução 

supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor Judiciário. 

Após, cite-se a parte requerida, na pessoa de seu representante legal 

para, se lhe aprouver, defender-se no prazo de 30 dias, lapso este em 

dobro, conforme dispõe o art. 183 do CPC. No mesmo ato, INTIME-SE a 

requerida para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 
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silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 

Advirto, desde já, que não será designada audiência de conciliação, uma 

vez que a autarquia requerida pleiteou pela dispensa da referida 

audiência, nos termos do Ofício Circular 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT. 

Consigne-se no mandado que se não for contestada ocorrerá a revelia, 

cujos efeitos importarão na presunção de veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 344 do aludido Codex. 

Consigne-se no mandado que se não for contestada ocorrerá a revelia, 

cujos efeitos importarão na presunção de veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 344 do aludido Codex. 

Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação. À míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 11 de setembro de 2017. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

AUXÍLIO-ACIDENTE 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual 

(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), 

qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALBUQUERQUE VOLPATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000498-79.2017.8.11.0009 AUTOR: PAULO DE 

ALBUQUERQUE VOLPATO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Pretensão de implantação/restabelecimento de auxílio 

doença c/c aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de 

tutela aviada por Paulo de Albuquerque Volpato em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados, aduzindo em 

síntese, ser portador de transtornos mentais e comportamentais devidos 

ao uso de álcool, (CID – F10.2, F14.2, F12.7 e F11.2). O benefício lhe foi 

concedido administrativamente até 11/05/2016. Mas, indeferida a sua 

prorrogação sob o argumento de inexistência de incapacidade laborativa. 

Entretanto, ainda encontra-se supostamente incapacitada para o trabalho 

habitual. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. 

Preambularmente, calha mencionar que a competência na hipótese 

versada nos autos só não seria da Justiça Comum estadual se existisse 

instalada na cidade a Justiça Federal, o que não é o caso. Aquela, 

subsidiária, assume o vácuo não preenchido por esta, em prol do 

segurado ou beneficiário, na busca de uma justiça acessível nem sempre 

possível a pessoas geralmente de limitadas posses e humildes, sem 

perspectivas de demandar em esferas na maioria das vezes situadas em 

localidades distantes de onde mora. Com isso amenizadas as dificuldades 

de acesso a uma Justiça efetivamente justa, calcada na verdade real e no 

princípio constitucional da proporcionalidade. Portanto, é competente o 

foro de Colíder – MT para o processo e julgamento da causa. Forte no art. 

109, § 3.º, da Constituição Federal. Pois bem. Passo a análise do pedido 

de antecipação da tutela para a implantação do auxílio–doença. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 303, 

caput, do CPC, a parte autora poderá limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo 

CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2015, p. 

862/863): "(...) Além do cumprimento das exigências do CPC 300, o autor 

deve expor tanto a lide quanto o direito a ser resguardado, na inicial, de 

forma sucinta e breve. O mesmo vale para a exposição do perigo na 

demora da prestação jurisdicional. O autor também deve indicar 

expressamente, no texto, que pretende se valer do benefício do CPC 303. 

Caso haja documentos imprescindíveis à propositura da ação devem ser 

juntados aqueles que se relacionam com o requerimento, devendo os 

demais serem acostados aos autos quando do aditamento posterior da 

inicial. E, especialmente no que diz respeito ao valor da causa, será 

preciso tomar em consideração o valor que terá a ação principal." Como 

se observa, tal figura jurídica é de aplicação restrita no processo civil, 

porquanto depende de pressupostos legais, e com mais razão ainda na 

ação acidentaria por seu caráter peculiar. No plano judicial, é com base na 

conclusão do perito oficial que o magistrado terá condições de decidir a 

respeito da pretensão do obreiro ou, de outro modo, pode-se dizer que 

sem a realização de tal prova é impossível antecipar a tutela de mérito, 

pois se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução 

provisória a uma sentença que não existe. Sobre o tema, é o que 

professam Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni em 

sua obra "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais" - São Paulo - 

Saraiva - 3ª ed. - 2005 - pg. 149. No caso sob exame, a parte autora 

pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, a reimplantação do 

auxílio-doença previdenciário. A prova material acostada nos autos é 

frágil, pois os relatórios médicos amealhados pela parte autora não 

demonstram sua incapacidade total, apenas informando que o autor 

necessita de afastamento das atividades por tempo determinado (120 e 90 

dias) sem especificar qual grau é sua incapacidade, não deixando claro 

se possui condições ou não de trabalhar atualmente, pois os atestados 

são do ano de 2016, e o único atestado de 2017 está com o mês ilegível. 

Inexistem documentos médicos hábeis a atestarem o estado de 

incapacidade do autor. Ademais, nada consistente nos autos a 

consubstanciar a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, sem 

evidências confirmadas, para aferir o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, por ora ausente. A suposta doença e o estado do 

paciente não se mostra capaz de autenticar o perigo da demora. Sem esta 

probabilidade esclarecida, nos autos, por enquanto, não há como deferir a 

tutela antecipatória, no mesmo sentido do pleito da parte autora. De fato, 

falta a comprovação do perigo da demora da prestação jurisdicional, isto 

é, dados materiais convincentes de que o requerente é incapaz 
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fisicamente ou mentalmente de exercer alguma atividade, em vista da 

doença que a acomete, no sentido de que razoavelmente lhe assistiria 

razão quanto ao aduzido, ou melhor, ainda, a probabilidade de que, com os 

elementos de prova angariados, venha a ser vencedora, a final, da 

demanda. De qualquer modo, havendo postulação a qualquer tempo, no 

curso da lide, levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser 

reapreciado o pedido de antecipação de tutela. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela. Não detectados os requisitos legais 

previstos no art. 303, caput, do Código de Processo Civil. In casu, pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em 

vista que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito 

da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar 

questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio 

como perito do juízo o Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto – CRM/MT-6044, 

que deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º 

da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00, 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. A perícia realizar-se-á nas 

dependências do Fórum, em data a ser agendada pela Secretaria de Vara, 

devendo o especialista apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474 do 

CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, que se encontram anexo. Faculto, ainda, a parte autora, 

dentro do prazo de 15 dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, 

§1º, I, II e III do Código de Ritos). Quanto aos honorários arbitrados, 

requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução 

supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor Judiciário. 

Após, cite-se a parte requerida, na pessoa de seu representante legal 

para, se lhe aprouver, defender-se no prazo de 30 dias, lapso este em 

dobro, conforme dispõe o art. 183 do CPC. No mesmo ato, INTIME-SE a 

requerida para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 

Advirto, desde já, que não será designada audiência de conciliação, uma 

vez que a autarquia requerida pleiteou pela dispensa da referida 

audiência, nos termos do Ofício Circular 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT. 

Consigne-se no mandado que se não for contestada ocorrerá a revelia, 

cujos efeitos importarão na presunção de veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Inteligência dos art. 344 do aludido Codex. 

Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação. À míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 26 de julho de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

AUXÍLIO-ACIDENTE 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual 

(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), 

qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para 

o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem 

prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 

de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; 

b)total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? 11. O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000260-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KEIDSON DE ALBUQUERQUE VOLPATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000260-60.2017.8.11.0009 AUTOR: 

KEIDSON DE ALBUQUERQUE VOLPATO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Sem delongas, verifica-se que não consta 

nos autos documentos que, no mínimo, aleguem a qualidade de segurado 

especial do autor frente a Autarquia requerida. Portanto, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu 

indeferimento, pela inobservância do art. 319, e a teor dos arts. 321, 330, 

inciso IV e 485, inciso I, todos do aludido Codex. Intime-se. Cumpra-se 

Colíder – MT, 02 de março de 2016. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000856-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA SIMONE LANTON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 16/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001455-12.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE MILTON DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 16/03/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-58.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001148-58.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LUCIANA 

GOMES REU: ESTADO DO RIO DE JANEIRO Vistos. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Como é de trivial sabença, a concessão inaudita 

altera parte de medida de urgência constitui hipótese excepcional, 

verificável somente no caso de risco do próprio direito ou quando houver 

possível prejuízo advindo da ciência prévia da parte contrária dos termos 

da ação. No caso em tela, entendo prudente postergar a análise da tutela 

de urgência pleiteada para após a apresentação de contestação pela 

parte requerida, que poderá provar, eventualmente, a existência do 

negócio jurídico que resultou no protesto em face da autora. A 

possibilidade de postergar a análise do pedido antecipatório encontra 

amplo amparo na jurisprudência pátria e não implica no indeferimento da 

decisão liminar vindicada, tão somente abre a possibilidade de o juiz, antes 

de deferir o pedido, colher o contraditório quando verificar que a parte 

contrária, sendo cientificada da medida, pode torná-la ineficaz. Pelo 

exposto, POSTERGO a análise da tutela de urgência pleiteada para após a 

manifestação da parte requerida. Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (art. 139, inc. VI, do CPC e Enunciado nº. 35 da ENFAM). 

CITE-SE a parte requerida para contestar o feito no prazo legal, sob pena 

das cominações de praxe. Após, à conclusão para novas deliberações. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3603 Nr: 166-67.1996.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, 

PLINIO IVO FACCIO FILHO, ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREEA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE - PREPARO CARTA PRECATÓRIA

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, retire na 1ª Secretaria, a Carta Precatória de 

citação/intimação expedida nos autos, providenciando sua distribuição no 

Juízo da Comarca de Itaúba/MT, comprovando em seguida tal distribuição, 

ou caso prefira, apresente comprovante de recolhimento de preparo, para 

que a mesma seja enviada diretamente por este Juízo ao Juízo Deprecado. 

INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado - através da 

emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o  E n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/emissao), comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20039 Nr: 8-56.1989.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES GARRIDO LTDA, FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA, HILDA GARRIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE –

 FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, para no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça às 

fls. 240, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27190 Nr: 2679-61.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA 

DE MT - CREA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA JOELMA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:MT 7285, Larissa Shimoya - OAB:8480/MT, ROBERTO CARLONI 

DE ASSIS - OAB:11291/O, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:MT - 4.678, 

TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Certifico, para todos os efeitos de direito, que cumprindo o art. 36 da 

Ordem de Serviço nº 01/2019/PRIMEIRA VARA, e artigo 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como, os artigos 482 inciso VI e § 7º, artigo 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar o presente feito para intimar a parte autora, por seu(ua)(s) 

advogado(a)(s), ou procurador(a)para, no prazo de 5 (cinco) dia, realize o 

recolhimento dos custos do envio via postal, comprovando nos autos no 

mesmo prazo, ou indique outro meio de remessa as suas expensas, 

conforme solicitado às fls. 144. Advertido de que, em nada sendo 

requerido, os autos serão remetidos ao arquivo definitivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49319 Nr: 40-60.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A- 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVERSUT & SVERSUT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Bortolassi - 

OAB:1141-A/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da(S) parte(S) autora e requerida a 

fim de que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre os 

documentos de fls. 184/189, requerendo o necessário ao prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 81493 Nr: 2576-39.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDO, CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias,informar nos autos a forma de quitação do débito, 

bem como apresentar os respectivos comprovantes de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86988 Nr: 453-97.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da(s) parte 

autora/requerida, para no prazo de 10(dez), manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 261/264, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89005 Nr: 2115-96.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA NOITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se sobre os documentos de fls. 

123/124, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101278 Nr: 3086-13.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ANTONIO BEZERRA MARQUES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se sobre as fls. 53 e 54/55, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57067 Nr: 1354-70.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO GOUVEIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se sobre as fls.223, e 224/231, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83595 Nr: 951-33.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO SCOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte Exequente a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 147/153, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56441 Nr: 740-65.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 174 E , 

OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 176, BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS 

PARA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO 

INFORMADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83574 Nr: 929-72.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 124, 

BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA 

DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57239 Nr: 1523-57.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 171, 
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BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA 

DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50958 Nr: 1684-38.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASTHI FABRICI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE ÀS FLS. 150, E OFÍCIO 

COREJ/IT , FLS. 152, BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19573 Nr: 407-56.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T&ML, ABT, ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE - PREPARO CARTA PRECATÓRIA

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, retire na 1ª Secretaria, a Carta Precatória de 

citação/intimação expedida nos autos, providenciando sua distribuição no 

Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, comprovando em seguida 

tal distribuição, ou caso prefira, apresente comprovante de recolhimento 

de preparo, para que a mesma seja enviada diretamente por este Juízo ao 

Juízo Deprecado. INFORMA-SE ainda que o depósito deverá ser realizado 

- através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso Endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/emissao), comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43367 Nr: 263-81.2007.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PELISSARI MONTEIRO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLON GILSON MOREIRA COELHO (Espólio 

de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar- se sobre às fls. 335, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 2040-62.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RISVALDA FERREIRA JOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias manifestar-se sobre às fls. 176, requerendo o que 

entender de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100034 Nr: 2184-60.2016.811.0009

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA APARECIDA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2184-60.2016.811.0009 cód. 100034

 ESPÉCIE: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DEVANIR LEITE GONÇALVES

PARTE REQUERIDA: ZENILDA APARECIDA DE PAULA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Zenilda Aparecida de Paula Filiação: Jose 

Paulo e Maxcimina Marta Paulo, brasileiro(a), natural de Tuneiras-, 

separado(a) judicialmente, Endereço: Comunidade São Vicente, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Colider-

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL EM DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada 

por DEVANIR LEITE GONÇALVES em face de ZENILDA APARECIDA DE 

PAULA. Em apertada síntese, consta nos autos que a parte requerente e a 

parte requerida tiveram os laços matrimoniais dissolvidos por força de 

sentença judicial na data de 28/04/1994, nos autos de nº 

258-50.1993.811.0009 (Código: 23452), que tramitou perante este Juízo. 

Concedeu-se a gratuidade da justiça (fl. 09). Deferiu-se a busca de 

endereço por meio de sistemas informatizados disponibilizados pelo TJMT, 

a fim de localizar a parte demandada (fl. 16). Contudo, a busca restou 

inexitosa, razão pela qual deferiu-se a citação por edital. Devidamente 

citada por edital, a parte requerida deixou decorrer o prazo assinalado 

sem se manifestar nos autos. Com isso, nomeou-se curador especial, que 

apresentou contestação por negativa geral às fls. 41/44. É breve o 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista a desnecessidade 

de produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do pedido, 

em conformidade com o art. 355, inciso I, do CPC. No particular, vale 

mencionar que a Emenda Constitucional 66/20125/020 deu nova redação 

ao parágrafo 6º, do art. 226, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, ao dispor apenas que “o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”. Na mesma toada, o art. 1571, inciso IV, do CC, a 

sociedade conjugal termina pelo divórcio. Destarte, deixaram de existir os 

requisitos obrigatórios, anteriormente exigidos pelo art. 1.580 do CC, para 

a decretação do divórcio, quais sejam, prévia separação judicial por mais 

de um ano ou comprovada separação de fato do casal por mais de dois 

anos. No que toca à legitimidade para o pedido de divórcio, o art. 1.582, 

caput, do CC, disciplinou que ela competirá somente aos cônjuges. 

Destarte, o divórcio nada mais é do que o rompimento do vínculo conjugal 
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reconhecido pela lei, por meio do qual, a pedido de ao menos uma das 

partes, põe-se termo aos efeitos do casamento. Com efeito, o divórcio é 

verdadeiro direito potestativo da parte, ou seja, ninguém está obrigado a 

permanecer unido a outrem se esta não for a sua vontade, como bem 

delineado no art. 5º, XX, da CF, prescindindo da satisfação de qualquer 

condição ou prazo para dissolver a sociedade conjugal – basta a vontade 

de um dos cônjuges. Nesta senda, é de se ver no caso trazido à baila a 

decretação do divórcio, eis que direito potestativo da parte requerente. Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito 

e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio de 

DEVANIR LEITE GONÇALVES e ZENILDA APARECIDA DE PAULA. 

OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil que lavrou a certidão de casamento 

das partes, a fim de que seja averbada a presente sentença. FIXO os 

honorários do(a) advogado(a) dativo(a) nomeado(a) que atuou somente 

na apresentação de contestação escrita, em dois (2) URHs, conforme 

tabela da OAB. CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários de sucumbência, os quais FIXO em 10%, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do NCPC. Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, EXPEÇA-SE a certidão de honorários do(a) 

advogado(a) dativo(a) nomeado(a), conforme determina o artigo 303 da 

CNGC, e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Eu, Flavia L. V. de Aquino Monguini, digitei.

 Colíder - MT, 19 de fevereiro de 2020.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22005 Nr: 2316-11.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA SEVERIANA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

OAB:MT/4.127-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos de fls. 

235/236, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42167 Nr: 3249-42.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CESAR MACHADO DA SILVA, ISABEL 

FRANCISCA MIRÓ DE CORDOVA MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal manifestar-se sobre os documentos de fls. 192/220, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80983 Nr: 2024-74.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42277, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:42074, RITA DE CASSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15711

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s Dr. Paulo Celerino da 

Fonseca, para no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o recolhimento das 

custa e despesas processuais, bem como requerer o que entender de 

direito , sob pena de arquivamento do feito, conforme decisão de fls. 229 e 

cálculo de fls. 230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81746 Nr: 2837-04.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE –

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

decisão de fls. 140, e cálculo de custas processuais de fls. 141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82470 Nr: 3511-79.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MACIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 15(quinze) dias, efetuar o recolhimento das custa e despesas 

processuais, bem como requerer o que entender de direito , sob pena de 

arquivamento do feito, conforme decisão de fls. 69 e cálculo de fls. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88870 Nr: 1993-83.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 82, bem como para no prazo legal manifestar-se sobre o 

cálculo de concessão de benefício de fls. 83/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99870 Nr: 2076-31.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLPF, GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAILA CAROLINE MENESES 

PRETTE - OAB:25.643

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da(s) parte(s), acerca dos 
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documentos de fls. 117/118, apresentados nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53232 Nr: 671-67.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA, JANETE DE JESUS 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:PR - 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

fls. 116, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58388 Nr: 2652-97.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DE MOURA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:MT/ 19144-O

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte Exequente a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 97/115, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58541 Nr: 170-45.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THERLES VANDRESSA LARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora a fim de que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 59/88, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23477 Nr: 191-36.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALEXANDRE BIRSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, Ludovico Antonio Merighi - OAB:SP/24.821, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS 

SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos(as) Advogados(as) da parte autora, a fim de 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo 

a diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),, comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98003 Nr: 786-78.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos(as) Advogados(as) da parte autora, a fim de 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo 

a diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),, comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

correspondente ao do endereço urbano/rural".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101385 Nr: 3172-81.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA E MECÂNICA NORTÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

fls. 34, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86090 Nr: 3488-02.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre os documento de fls. 112/113, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58585 Nr: 212-94.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO SIMPLÍCIO DA SILVA - Espólio de, IRENE DOS 

REIS DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, JOSE CARLOS DA SILVA, 

ROGERIO REIS DA SILVA, ROSANGELA REIS DA SILVA, SIDINEIA REIS DA 

SILVA, UENDER VINICIUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco), indicar a proporção que cabe a cada herdeiro, 

referente ao valor vinculado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 44626 Nr: 1497-98.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ROSA DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco), apresente os documentos pessoais (CPF) da parte 

autora, a fim de ser expedido a Requisição de Pequeno Valor(RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52458 Nr: 3172-28.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEOFILO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE ---

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar-se sobre os documentos de fls. 191/193, e 

194/200, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55194 Nr: 2632-43.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 

RETRO, BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58240 Nr: 2525-62.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora, para no prazo de 

10(dez) dias, manifestare-se sobre os documentos de fls. 144/149vº, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80077 Nr: 1027-91.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPS, IAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - 

OAB:19.230, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, apresente novo demonstrativo de cálculo até 

setembro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80696 Nr: 1716-38.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉSB, NELI TERESINHA SAWARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça (fls.70), requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84770 Nr: 2157-82.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SAUGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora a fim de que no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre às fls. 133vº, bem como acerca da 

exceção de pré-executividade de fls. 134/136vº, requerendo o necessário 

ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91782 Nr: 495-15.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos(as) Advogados(as) da parte autora, a fim de 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo 

a diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),, comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

correspondente ao endereço".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92059 Nr: 710-88.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões a apelação de fls. 90/99 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86748 Nr: 238-24.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉSB, NTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça (fls.45.), requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88577 Nr: 1762-56.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE – art. 534 do CPC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 534 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93312 Nr: 1542-24.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGW, BGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se sobre as fls. 58/61 requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98961 Nr: 1455-34.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO DUQUE DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 

120/121, BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101357 Nr: 3144-16.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, MARLUCE NÚBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - 

OAB:OAB-MT 20.027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 

175/176, BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100961 Nr: 2836-77.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. G. BARBOSA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, THAIZA SILVA BRITO - OAB:MT 21929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos(as) Advogados(as) da parte autora, a fim de 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo 

a diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao),, comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano/correspondente ao endereço".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90740 Nr: 3561-37.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIELE CRISTINA MADEIRA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 124, 

BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA 

DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80283 Nr: 1245-22.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE APARECIDA SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 

130/131, BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80333 Nr: 1301-55.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO GRANZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 

158/159, BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

TRANSFERÊNCIA DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO 

NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57882 Nr: 2166-15.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BELO DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE, SOBRE O OFÍCIO COREJ/IT , FLS. 140, 

BEM COMO INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA 

DOS VALORES, CASO NÃO TENHA SIDO INFORMADO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121354 Nr: 3332-04.2019.811.0009

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAPÁ DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA, CLAUDETE BRUCHMAM MARTINS, JOÃO CARLOS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, PARA NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A RESTAURAÇÃO, 

CABENDO-LHES IMPUGNAR OU CONCORDAR COM ELA, CASO EM QUE 

SERÁ LAVRADO AUTO, E, AINDA, DEVENDO EXIBIR AS CÓPIAS, AS 

CONTRAFÉS E AS REPRODUÇÕES DOS ATOS E DOS DOCUMENTOS QUE 

ESTIVEREM EM SEU PODER, NOS TERMOS DO ART. 714, “CAPUT” E § 1º, 

DO NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94346 Nr: 2278-42.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE CRISTIANE MOURA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 128, bem como para no prazo legal manifestar-se sobre o 

cálculo de concessão de benefício de fls. 129/130 e verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95136 Nr: 2721-90.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB COLÍDER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINICIUS MACHADO - 

OAB:OAB-MT 15.071, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da(s) parte(s), acerca dos 

documentos de fls. 647/651 apresentados nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92954 Nr: 1290-21.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CASADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 122, bem como para no prazo legal manifestar-se sobre o 

cálculo de concessão de benefício de fls. 123.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93009 Nr: 1327-48.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFMR, LRDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTINES RODRIGUES 

MACIEL - OAB:OAB-GO 12.292

 INTIMAÇÃO VIA DJE – Bloqueio/Penhora

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida, acerca da 

penhora realizada nos autos (via Bacenjud), às fls. 118, no valor de R$ 

1.491,45(um mil e quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e cinco 

centavos, bem como para querendo poderá opor embargos no prazo de 

15(quinze) dias (art. 915 do NCPC), tudo em conformidade a decisão de 

fls. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93164 Nr: 1440-02.2015.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGSDL, KGDSL, KSDSL, RDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORIANO COELHO DOS REIS 

FILHO - OAB:4.976/MA

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre às fls. 68/69, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59010 Nr: 629-47.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre o(s) ofício(s) COREJ/IT, fls. 

157/158, bem como indicar os dados bancários para transferência dos 

valores, caso não tenha sido informado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39017 Nr: 1040-03.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DIAS VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre o(s) ofício(s) COREJ/IT, fls. 

326, bem como indicar os dados bancários para transferência dos 

valores, caso não tenha sido informado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80714 Nr: 1734-59.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se sobre o(s) ofício(s) COREJ/IT, fls. 

142/143, bem como indicar os dados bancários para transferência dos 

valores, caso não tenha sido informado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58675 Nr: 300-35.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84978 Nr: 2368-21.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MENDES DE SOUZA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB COLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre a petição de fls. 162, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85570 Nr: 2967-57.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSANETE MARTINS BORGHEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 10(dez), manifestar-se sobre a petição/cálculo de fls. 113/114vº, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83919 Nr: 1289-07.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA FLORINDA PRUDENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo de 05(cinco), manifestar-se sobre os documento de fls. 146/147, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56864 Nr: 1151-11.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES THOMAZIA DA SILVA, PCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANDO COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Serventia o trânsito em julgado da sentença de fl. 65 e 

ARQUIVE a presente execução, procedendo com as baixas e 
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comunicações de estilo.

Calha mencionar que o presente feito se encerrou ante a desistência do 

pedido, motivo por que, ressalvado outro entendimento, não há prejuízo 

para o deslinde do processo a falta de procuração da parte executada.

INTIME-SE.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91559 Nr: 339-27.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALUSTIANO DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Vistos.

Delibero pelo prosseguimento do feito.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 97998 Nr: 781-56.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

DEFIRO o petitório retro, para determinar, via INFOJUD, a consulta de 

endereço atualizado da parte executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29727 Nr: 1171-46.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSI, DTIP, HMIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Vistos.

 Cuida-se de “ação de execução de alimentos” tendo como partes as em 

epígrafe.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

regularizar sua representação nos autos, bem como para prestar 

informações acerca do débito alimentar (fl. 64).

 Embora devidamente intimada, a parte exequente quedou-se inerte (fl. 

65).

 Vieram os autos conclusos para deliberações.

 É o sucinto relatório.

DECIDO.

 Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito 

quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir.

 Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte 

exequente deixou de cumprir os atos processuais que lhe competiam, 

imprescindíveis ao regular andamento do feito, a extinção do processo por 

abandono da causa é medida de rigor.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com as 

ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de praxe.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-58.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000415-58.2020.8.11.0009. AUTOR(A): 

TIBURCINA ALVES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id 

n° 29436644, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000344-56.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000344-56.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JULIANA 

BONETTI Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que, o valor atribuído 

à causa não corresponde ao saldo devedor em aberto, ou seja, as 

prestações vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária, 

conforme entendimento dos Tribunais: “Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor da causa 

nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve 

corresponder ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas 

na data do ajuizamento da demanda. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000 (TJ-SP)” . 

“Ementa: AGARVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

VALOR DA CAUSA. MONTANTE CONTRATUAL INADIMPLIDO. O valor da 

causa, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, 

deve corresponder ao saldo devedor do contrato, que constitui, 
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efetivamente, o proveito econômico intentado pelo credor. TJ-MG - Agravo 

de Instrumento Cv AI 10024133812297001 MG (TJ-MG)”. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, atribuindo o correto valor à 

causa e recolhendo o valor remanescente das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000418-13.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

KELLY MONTEIRO DA SILVA OAB - 059.526.551-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000418-13.2020.8.11.0009. REQUERENTE: J. P. D. 

S. A. REPRESENTANTE: KELLY MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

MAGAIVER MARTINS MARANHAO Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que não constam os documentos pessoais da requerente, 

documentos estes indispensáveis a propositura da ação. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-06.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000412-06.2020.8.11.0009. AUTOR(A): 

TIBURCINA ALVES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id 

n° 29427820, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001074-04.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DOS SANTOS TORRES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENIR CORDEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001074-04.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: CARMEN 

LUCIA DOS SANTOS TORRES EXECUTADO: CLAUDENIR CORDEIRO DOS 

SANTOS Vistos, etc. Sem delongas, embora a parte autora tenha 

ingressado com ação de cumprimento de sentença consubstanciado em 

obrigação de fazer, pretendendo realização das obrigações elencadas 

nos itens 3 e 4 do acordo anexo ao Id. n° 20921613, não se vislumbra, por 

ora, a exigibilidade do título que enseje o prosseguimento de tal rito, 

considerando que no acordo extrajudicial realizado no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos desta Comarca, não ficou estipulado a quem 

incumbiria a obrigação de vender o imóvel, vejamos: (...) que será vendido 

e dividido em partes iguais entre as partes, ou seja 50% (cinquenta) por 

cento para cada um. (...). Além disso, não existe no acordo a obrigação de 

que o imóvel seja vendido em sua totalidade, mas apenas a menção de 

que após sua venda seria realizada a divisão do valor. No tocante as 

dívidas oriundas da motocicleta YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K, NPJ-1097, 

2009/2009, não se vislumbra documento que comprove sequer o 

adimplemento da obrigação fixada à parte exequente. Desta forma, ante 

as peculiaridades do acordo e do contexto fático, é fundamental que a 

parte autora esclareça o rito processual que pretende pleitear. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando as 

irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento da petição, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001277-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO IRLAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001277-34.2017.8.11.0009. AUTOR(A): LEONARDO 

IRLAN DA SILVA. REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez ajuizada por 

Leonardo Irlan da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega o 

autor, em síntese, que é portador de artrose de quadril M16, enfermidade 

que lhe incapacita de exercer seu labor como lavrador. Com a inicial 

vieram os documentos. Recebida a inicial por este Juízo (ID. 17087953), 

fora deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferido o pedido de tutela 

antecipada e ao final determinada à realização de perícia médica. Aportou 

aos autos o resultado do laudo médico pericial (ID. 20584438). Na 

sequência, o autor apresentou manifestação acerca do laudo médico 

pericial ancorado aos autos (ID. 20796319). Em seguida, a requerida 

apresentou contestação ao ID. 21073036 e a parte autora impugnação à 

contestação ao ID. 26926748. Sem demora, a Secretaria deste Juízo 

certificou a tempestividade da contestação apresentada pela requerida 

(ID. 28224360). Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 

1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 

do Código de Processo Civil), passo a sanear o processo desde logo, nos 

termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 2) Almeja o requerente a 

concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser 

agraciada com a concessão do benefício de auxílio-doença. As tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, 

verifica-se estarem presentes os requisitos para antecipação dos efeitos 

da sentença final, tendo sido demonstrado através do laudo pericial de ID. 

20584438, vejamos alguns trechos, em síntese: Conclusão. Resposta: 

“Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, é 

possível concluir por incapacidade laborativa parcial e permanente. 

Periciando incapaz para atividades laborativas que envolvam deambulação 

e esforço físico.” (Conclusão da Expert - ID. 20584438 – pág. 4) B) O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? 

Resposta: “Sim, o periciando é portador de artrose do quadril ( 

coxartrose).” (quesito do Juízo – ID. 20584438, pág. 4). G) O (a) 

periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 
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pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA? Resposta: “É 

susceptível de reabilitação.” (quesito do Juízo – ID. 20584438, pág. 4). J) O 

(a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? Resposta: “Parcial e definitiva.” 

(quesito do Juízo – ID. 20584438, pág. 5). 02) Tais enfermidades 

causaram a redução na capacidade laborativa da parte Autora ou 

incapacidade para o trabalho? Resposta: “Incapacidade para atividades 

laborativas que envolvam deambulação e esforço físico.” (quesito do autor 

– ID. 20584438, pág. 5). [...] Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), 

considerando que o autor é economicamente hipossuficiente, aliado a 

demonstração de impossibilidade de trabalhar, por motivo de enfermidade, 

conforme laudo pericial, verifica-se também suficientemente satisfeito tal 

requisito. Deste modo, entendo que o mesmo não pode ficar desamparado 

a mercê do tempo, tendo em vista que a aplicação da medida possui 

caráter alimentar. Ante o exposto, vislumbrando, por ora, presentes os 

requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO que a requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias, implante o benefício previdenciário pleiteado 

pelo autor (AUXÍLIO-DOENÇA), trazendo documentos aos autos que 

comprovem a implantação do benefício, sob pena de incorrer em crime de 

prevaricação. Para tanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento a Demandas Judiciais, para 

cumprimento da presente decisão. 3) Ademais, em análise à contestação 

(ID. 21073036), vislumbro que a parte requerida suscitou preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

antecede ao ajuizamento da ação. Entretanto, verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que o 

ajuizamento da presente actio se deu em 2017 e, se reconhecido o direito 

do autor será a partir de 2017, ano em que ocorreu o 

requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa (ID. 9976691, 

pág. 1), não havendo, portanto, que se falar em quinquênio. Por essa 

razão, notadamente pelo princípio da inafastabilidade do controle judicial, 

REJEITO a preliminar de prescrição arguida pela Requerida. 4) Superada 

esta questão, verifico não haver outra questão prejudicial a ser apreciada 

ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, as 

partes pugnaram pela prova testemunhal e depoimento pessoal. 5) A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso IV do Código de 

Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) se o autor detinha a 

qualidade de trabalhador rural; b) se a atividade rural era desenvolvida em 

regime de economia familiar. 6) Segundo doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves[1], “uma vez que a lei não impõe a especificação de provas, 

exceto na hipótese do art. 348, o juiz poderá, salvo nesse caso, 

dispensá-la, determinando, ele mesmo, após leitura atenta dos autos, as 

provas necessárias para formar a sua convicção”. Desse modo, ante sua 

imprescindibilidade no presente caso, notadamente, pela natureza da 

causa, DETERMINO a produção de prova testemunhal, o que, inclusive, foi 

requerido pelas partes. Ato contínuo, DEFIRO a realização de depoimento 

pessoal da parte autora e, por outro lado, INDEFIRO o pleito do autor 

quanto ao depoimento pessoal da demandada, uma vez que se trata de 

direito indisponível e, portanto, incabível a confissão. 7) Neste liame, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 

2020, às 14h10min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do Código de 

Processo Civil, ou seja, por intermédio do advogado da parte interessada 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo 

a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz). CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o 

necessário. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. 

Direito processual civil esquematizado. 9. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018, pág. 492.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000439-86.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALONCIO JOSE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000439-86.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

ALONCIO JOSE CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou a fim de 

comprovar a negativação do seu nome, o extrato de consulta emitido por 

meio do site https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT (Id. 7144004). 

Contudo, é necessário o comprovante original completo unificado extraído 

dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem ser emitidos por 

órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, SCPC, SERASA e 

CDL, para a validade da autenticidade das restrições. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-06.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO LEITE DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000369-06.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ARNALDO 

LEITE DE ALBUQUERQUE. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária 

objetivando a averbação de tempo de serviço rural ajuizada por Arnaldo 

Leite de Albuquerque em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega o 

autor, em síntese, que desde tenra idade, juntamente com seus genitores, 

exerceu atividade laborativa no meio rural em regime de economia familiar, 

sendo que estas atividades eram desenvolvidas sem ajuda de qualquer 

maquinário agrícola. Afirma ainda que permaneceu nessas atividades até 

meados de 1994, momento em que iniciou atividade em meio urbano. Com a 

inicial vieram os documentos. Recebida a inicial por este Juízo (ID. 

18740429), fora deferido os benefícios da justiça gratuita e determinada a 

citação da requerida para responder a exordial. Em seguida, a requerida 

apresentou contestação ao ID. 19960358 e a parte autora impugnação à 

contestação ao ID. 20963667. Sem demora, a Secretaria deste Juízo 

certificou a tempestividade da contestação apresentada pela requerida 

(ID. 28036286). Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 

1) As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte requerida 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início da audiência de instrução e julgamento (artigo 359 

do Código de Processo Civil), passo a sanear o processo desde logo, nos 

termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 2) Em análise à 

contestação (ID. 19960354), vislumbro que a parte requerida suscitou 

preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. Entretanto, verifica-se 

que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez 

que o ajuizamento da presente actio se deu em 2019 e, se reconhecido o 

direito do autor será a partir de 2017, ano em que ocorreu o 

requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa (ID. 

18332921), não havendo, portanto, que se falar em quinquênio. Por essa 

razão, notadamente pelo princípio da inafastabilidade do controle judicial, 

REJEITO a preliminar de prescrição arguida pela Requerida. 3) Superada 

esta questão, verifico não haver outra questão prejudicial a ser apreciada 

ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, as 

partes pugnaram pela prova testemunhal e depoimento pessoal. 4) A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso IV do Código de 

Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) se o autor detinha a 

qualidade de trabalhador rural; b) se a atividade rural era desenvolvida em 

regime de economia familiar. 5) Segundo doutrinador Marcus Vinicius Rios 
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Gonçalves[1], “uma vez que a lei não impõe a especificação de provas, 

exceto na hipótese do art. 348, o juiz poderá, salvo nesse caso, 

dispensá-la, determinando, ele mesmo, após leitura atenta dos autos, as 

provas necessárias para formar a sua convicção”. Desse modo, ante sua 

imprescindibilidade no presente caso, notadamente, pela natureza da 

causa, DETERMINO a produção de prova testemunhal, o que, inclusive, foi 

requerido pelas partes. Ato contínuo, DEFIRO a realização de depoimento 

pessoal da parte autora e, por outro lado, INDEFIRO o pleito do autor 

quanto ao depoimento pessoal da demandada, uma vez que se trata de 

direito indisponível e, portanto, incabível a confissão. 6) Neste liame, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 

2020, às 14h50min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do Código de 

Processo Civil, ou seja, por intermédio do advogado da parte interessada 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do Código de Processo Civil, salvo 

a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz). CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o 

necessário. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. 

Direito processual civil esquematizado. 9. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018, pág. 492.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2232 Nr: 1683-63.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUVI FISTAROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 (...)DEFIRO o pedido do exequente às fls. 285-287, para que seja 

realizada penhora online via sistema BACENJUD, e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos.2(...)INDEFIRO tal pedido, 

intimando a parte para que promova diligências de sua incumbência via 

Sistema Procob ou outros do mesmo gênero, a subsidiar o pleito.5. 

Outrossim, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e, sendo o caso do item “3”, DEFIRO, desde 

já, o pedido de penhora de imóvel, na proporção de 50%, razão pela 

qual(...)).10. Requerida a alienação por iniciativa particular, em hasta 

pública ou o usufruto, voltem os autos conclusos para as respectivas 

deliberações.11. Caso as buscas sejam infrutíferas, assim como a 

penhora deferida no item “5”, e, intimado, o exequente não se 

manifestar(...)).14. Encontrados bens penhoráveis, os autos poderão ser 

desarquivados a qualquer tempo para prosseguimento da execução.15. 

Por fim, consoante autoriza o art. 782, § 3º, do CPC, calha assentar que o 

poder judiciário fornece a parte interessada a certidão para fim da 

inscrição pretendida, devendo a inscrição ser realizada pela própria parte, 

sobretudo porque os órgãos de proteção ao crédito, como SERASA e 

SPC, são de entidades privadas com finalidades lucrativas. Logo, a 

providência pretendida pela parte exequente tem custos que deverão por 

ela serem suportados.Assim, DEFIRO, em parte, o pleito de inclusão do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes (...) 03 de março de 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2969 Nr: 1738-14.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

CEMI ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO FITAROL, LUVI FISTAROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, MILTON CEZAR DELAZERI - OAB:13154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 (...)DEFIRO o pedido do exequente às fls. 402-404, para que seja 

realizada penhora online via sistema BACENJUD(...).2. Juntado aos autos 

o protocolo do bloqueio(...) INDEFIRO tal pedido, intimando a parte para que 

promova diligências de sua incumbência via Sistema Procob ou outros, a 

subsidiar o pleito.5. Outrossim, não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e, sendo o caso do 

item “3”, DEFIRO, desde já, o pedido de penhora de imóvel, na proporção 

de 50%, razão pela qual, EXPEÇA-SE, mandado de penhora, depósito e 

avaliação (art. 523, § 3º, do diploma processual), do imóvel indicado às fls. 

406-409, sendo que deverá ser lavrado o devido termo conforme 

determinam os artigos 838 e 872 do Código de Processo Civil.6. Penhorado 

o bem, observe-se o disposto no art. 840 do novo CPC e seus parágrafos 

quanto ao depósito.7. Efetivada a penhora, a parte executada deverá ser, 

de imediato, intimada, na forma do art. 841 e parágrafos seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.8. Não apresentada qualquer impugnação 

ou rejeitada, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, e sob pena de extinção do processo, diga se tem interesse, 

observada a ordem de preferência estabelecida pela lei(...)9. Requerida a 

adjudicação(...)10. Requerida a alienação por iniciativa particular, em hasta 

pública ou o usufruto, voltem os autos conclusos para as respectivas 

deliberações.11. Caso as buscas sejam infrutíferas, assim como a 

penhora deferida no item “5”, e, intimado, o exequente não se manifestar, 

(...)..Colíder/MT, 03 de março de 2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18620 Nr: 990-16.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENTIDADE RELIGIOSA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA 

CATÓLICA DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS TADIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para querendo, 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84681 Nr: 2073-81.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDS, CFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, SILVIO 

EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:OAB/MT 16.366

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, DAVI SOUTO DA SILVA, na pessoa de seu 

procurador (a) para efetuar o pagamento das custas judiciais, no valor de 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e das taxas 

judiciárias, no valor de R$ R$ 148,98 (Cento e quarenta e oito reais e 

noventa e oito centavos), perfazendo o total de R$ 562,38 (Quinhentos e 
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sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), no prazo de cinco (5) dias. 

CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão da(s) guia(s) será feita 

por meio de acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos conforme 

solicitado, inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de 

custas e taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

compensação do pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, 

aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: O não pagamento dos débitos referentes às custas 

processuais, no prazo estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 

ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-90.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FREIRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000581-90.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EDILSON FREIRE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON FRANCISCO 

DONINI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001162-42.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELE VOLPATO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR IBITURUNA LTDA (REQUERIDO)

INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MATTOS FELICIO OAB - MG74441 (ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000599-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000599-82.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: VALDIR 

ALVES POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE, intimar o polo passivo, 

através do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a ordem 

judicial emanada na sentença, qual seja: revisão da fatura de 

dezembro/2017 no valor de R$ 434,06 (quatrocentos e trinta e quatro reais 

e seis centavos), levando em consideração a média de consumo dos 

últimos 12 (doze) meses da parte Autora, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento, 

sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, nos termos do 

art. 816 do CPC. No mesmo prazo acima consignado, independentemente 

de nova intimação, poderá a parte executada apresentar, nestes mesmos 

autos, embargos à execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-75.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FLORIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para em (5) dias, manifestar sobre a 

avaliação realizada ao id. 20936673, consignando que o silêncio será 

interpretado como concordância com o valor mensurado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-22.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE MAGIOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000592-22.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MARIA ODETE 

MAGIOLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEDERSON FRANCISCO 

DA SILVA, NEUZA BATISTA DA SILVA, SILVANA DA FONSECA ROSAS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-16.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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E. D. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000282-16.2020.8.11.0009. AUTOR: AMARILDO APARECIDO DA LUZ 

REU: ELOI DOMINGOS BACHINSKI Vistos. Trata-se de “ação de 

indenização de danos morais com tutela de urgência” tendo como partes 

as em epígrafe. A inicial fora distribuída em 09/02/2020 e veio 

acompanhada de documentos. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Presente 

no art. 485, inc. VI, do CPC, a litispendência é um dos pressupostos 

processuais negativos que dão causa à extinção do processo sem 

resolução do mérito, ou seja, o juiz ao reconhecê-la se vê incumbindo de 

dar cabo à demanda por conta de tal vício. Com efeito, este se verifica 

quando a ação tiver três elementos idênticos ao de outra ação já proposta, 

quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. Assim, quando há ajuizadas 

duas ações nesses mesmos moldes, vislumbra-se a litispendência, motivo 

pelo qual deve-se optar pelo juiz prevento. No caso trazido à baila, 

verifica-se que há na comarca uma “ação de indenização de danos morais 

com tutela de urgência” com partes, causa de pedir e pedidos idênticos à 

presente (processo nº. 1001862-18.2019.811.0009). Aliás, existe apenas 

uma diferença entre as ações: a quantidade de pessoas no polo ativo da 

demanda, que, naquele feito, são duas – o ora requerente e sua empresa 

Extraluz Móveis e Eletrodomésticos –, o que não afasta a ocorrência da 

litispendência, já que persiste a identidade de partes e o pedido e a causa 

de pedir são idênticos. Assim, considerando que a ação retro fora 

ajuizada em momento anterior (07/11/2019) a esta, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos autos conta, 

JULGO EXTINTO o processo por LITISPENDÊNCIA, o que faço SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Descabe a condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios de sucumbência, em respeito ao art. 55 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, determino o arquivamento dos 

autos, procedendo-se a baixa na distribuição com as cautelas de praxe. 

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-18.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINNEY CHRISSIE KONNO PITON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000547-18.2020.8.11.0009. REQUERENTE: LINNEY CHRISSIE KONNO 

PITON PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Cuida-se de “ação anulatória de ato administrativo com pedido de 

concessão de tutela provisória” ajuizada por LINNEY CHRISSIE KONNO 

PITON PEREIRA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, conforme 

razões expostas na peça de ingresso. Pugna pela concessão de tutela de 

urgência antecipada, a fim de haja a “imediata suspensão dos efeitos da 

notificação emitida pela Coordenadoria de Movimentação da Secretaria de 

Estado de Educação de Mato Grosso, em 06/03/2020, no âmbito do 

processo administrativo nº 407199/2019, e direcionada à Autora 

(instando-a a retornar às atividades na unidade escolar), 

restabelecendo-se a vigência e os efeitos da licença para qualificação 

profissional concedida pelo Requerido à Requerente, até ulterior decisão 

deste Juízo; a abstenção, pelo Requerido, de praticar quaisquer outros 

atos que contrariem, impeçam ou dificultem o pleno usufruto, pela Autora, 

da licença para qualificação profissional que lhe foi deferida, durante sua 

vigência, até ulterior decisão deste Juízo; a fixação de multa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por dia, em caso de descumprimento da ordem”. É 

o que merece registro. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como é 

cediço, a educação é um direito social, previsto expressamente no art. 6º 

da Carta Constitucional, que deve ser promovida e incentivada, tanto pelo 

Estado quanto pela sociedade, para o desenvolvimento da pessoa e 

qualificação profissional. A propósito, assim prevê o art. 205 da 

Constituição Federal: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu art. 208, inc. V, estabeleceu que é dever do 

Estado efetivar a educação, garantindo o "acesso aos níveis mais 

elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um". Como concretização dessas prerrogativas 

constitucionais, o legislador ordinário desenvolveu todo o arcabouço 

normativo pátrio, sempre com o escopo de garantir o acesso de 

estudantes e profissionais aos níveis mais elevados de ensino. Destarte, a 

lei nº. 9.349/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, prevê que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes aperfeiçoamento 

profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado 

para esse fim, conforme se infere do art. 67, inc. II, do referido Diploma 

Legal: Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 

estatutos e dos planos de carreira do magistério público: [...] II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; [...] V - período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; Ainda, a lei nº. 

13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, a fim de cumprir 

a sua meta de universalizar o acesso ao ensino, trouxe como estratégia a 

previsão, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de licenças remuneradas e 

incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de 

pós-graduação stricto sensu, conforme se lê: Estratégias: [...] 18.4) 

prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e 

incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de 

pós-graduação stricto sensu; No Estado de Mato Grosso, a Lei 

Complementar nº. 04/1990 (lei geral), que dispõe sobre o Estatuto do 

Servidor Público Estadual, disciplina a possibilidade de concessão da 

licença para qualificação profissional, cujos requisitos constam em seu 

art. 117, in verbis: Art. 117. Para concessão da licença de que trata o 

artigo anterior, terão preferências os servidores que satisfaçam os 

seguintes requisitos: I - Residência em localidade onde não existam 

unidades universitárias ou faculdades isoladas; II - Experiência no máximo 

de 05 (cinco) anos de magistério público estadual, e o servidor com 05 

(cinco) anos de efetivo exercício no Estado; III - Curso correlacionado com 

a área de atuação. A Lei Complementar Estadual nº. 50/1998 (lei especial), 

por sua vez, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação 

básica de Mato Grosso, prevê os seguintes requisitos para a obtenção da 

licença: Art. 51 São requisitos para a concessão de licença para 

aperfeiçoamento profissional: I - exercício de 03 (três) anos ininterruptos 

na função; II - curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia 

com a Política Educacional e com o Projeto Político-Pedagógico da Escola; 

(Nova redação dada pela LC 206/04); III - disponibilidade orçamentária e 

financeira. No caso dos autos, não é objeto de discussão o preenchimento 

dos requisitos para a licença remunerada, porque a licença já fora 

concedida à autora, conforme se infere do documento de id. 30240562. A 

discussão cinge-se a delinear se o parecer conclusivo elaborado pela 

Procuradoria do Estado quanto à incompatibilidade de usufruto da licença 

para qualificação profissional de servidores em um vínculo estável 

concomitante com o efetivo exercício em outro recém empossado se 

aplica à autora. Ora, verifico que o parecer conclusivo que deu azo à 

notificação extrajudicial encaminhada à autora se embasou em um caso 

concreto específico no qual um servidor da rede estadual de ensino não 

comprovou a compatibilidade de horários entre os cargos que ocupava 

com a licença para qualificação requerida, situação que não se amolda ao 

caso da autora. Destarte, pelo que se infere dos autos, a autora possui 

dois vínculos como professora da educação básica com o Estado, sendo 

o primeiro vínculo desde em 21/01/2011 (carga horária: 30 horas); e o 

segundo vínculo desde 25/04/2018 (30 horas semanais), cujas aulas – 

neste segundo vínculo – são ministradas nas quartas, quintas e 

sextas-feiras, conforme declaração da assessoria pedagógica ao id. 

30240563. As aulas presenciais do curso de mestrado da autora ocorrem 

nas segundas e terças-feiras, conforme declaração do coordenador do 

curso ao id. 30240565. Assim, a autora comprovou a compatibilidade de 
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horários entre os seus cargos públicos, a licença concedida e a 

pós-graduação que vem cursando. Assim, não me parece razoável a 

conduta do Estado, através da Secretaria de Educação, de aplicar uma 

normativa criada a partir de um caso específico a todos os servidores, 

indistintamente, sem se atentar as particularidades de cada caso 

específico. O exame acurado dos fatos enseja a conclusão de que o caso 

narrado nos autos guarda peculiaridades, as quais permitem concluir, em 

uma análise perfunctória, pela ilegalidade da exigência que a autora 

retorne as suas atividades funcionais do primeiro vínculo, prejudicando a 

sua formação acadêmica. Decerto, é preciso distinguir com acuidade e 

precisão as situações, sob pena de se aplicar de forma generalizada e 

superficial um entendimento que obstaria, já de antemão, a aplicação da 

Justiça e feriria os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Vale destacar que, uma vez concedido o afastamento 

remunerado, à vista dos dispositivos acima reproduzidos, a Administração 

Pública só pode rever a licença concedida ao servidor através de ato 

motivado, explicitando as razões que amparam a anulação, revogação ou 

suspensão do ato, o que não ocorreu in casu. Conforme se verifica da 

notificação extrajudicial encaminhada à autora, a Administração Estadual 

não apresentou fundamentos concretos para anular, revogar ou 

suspender a licença concedida à autora, aliás, sequer anulou, revogou ou 

suspendeu expressamente a licença concedida à autora, apenas 

determinou que ela retornasse as suas atividades, o que não se coaduna 

com os princípios que regem os atos administrativos, que devem se 

pautar, dentre outros, pelos requisitos da forma, motivo e finalidade, o que, 

aparentemente, não foi observado. Quanto ao aspecto da 

incompatibilidade do afastamento com a cumulação de cargo efetivo com 

outro em estágio probatório, é de se ver que a legislação de regência, 

acima explicitada, prevê tão somente os requisitos de tempo de exercício, 

afinidade das matérias do curso com a área de atuação e disponibilidade 

orçamentária e financeira, não havendo qualquer restrição quanto ao fato 

de cumular cargo em estágio probatório. E não havendo norma – em 

sentido estrito – que proíba tal conduta, prevalece a velha máxima do 

Direito Administrativo de que a Administração Pública não pode agir sem 

expressa previsão legal, neste caso, restringir direitos sem embasamento 

em lei. Ao que se vê dos autos, a licença remunerada fora concedida à 

autora em relação ao primeiro vínculo – efetivo –, não havendo, salvo 

melhor juízo, ilegalidades ou irregularidades a serem sanadas neste ponto. 

Assim, presente a probabilidade do direito, pelos fundamentos supra. Por 

fim, o perigo na demora é evidente, considerando que a impossibilidade da 

autora de frequentar o curso já em andamento poderá lhe causar danos 

de difícil ou impossível reparação, retardando ou até mesmo 

impossibilidade a conclusão do mestrado, ferindo o seu direito à 

qualificação profissional. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA requerida na inicial, em razão do que DETERMINO 

a imediata suspensão dos efeitos da notificação emitida pela 

Coordenadoria de Movimentação da Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso, em 06/03/2020, no âmbito do processo administrativo nº 

407199/2019, e direcionada à autora, permanecendo hígidos os efeitos da 

licença para qualificação profissional concedida anteriormente, não 

podendo a autora sofrer qualquer tipo de sanção pelo fato de estar 

gozando da licença remunerada concedida – desde que não extrapole os 

limites em que ela foi concedida –, sob pena das cominações legais. 

INTIME-SE a parte requerida para cumprimento. Considerando a natureza 

dos direitos em litígio, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, inc. VI, e 

Enunciado nº. 35 da ENFAM). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar contestação à 

pretensão autoral. Com o aporte da peça contestatória, INTIME-SE as 

partes para que esclareçam se pretendem produzir prova oral em 

audiência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001504-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo ativo para que, no prazo de 05 

dias, indique o endereço atualizado do polo passivo, para que seja 

cumprido o mandado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000688-23.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. L. M. (AUTOR(A))

A. S. D. L. M. (AUTOR(A))

Q. P. S. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000688-23.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

I. G. D. L. M., A. S. D. L. M., QUELI PRISCILA SANTOS DE LIMA REU: JOSÉ 

CARLOS RODRIGUES DA COSTA Vistos em substituição. Determino que a 

parte autora no prazo de 15 dias: I. Emende a inicial retificando o polo 

passivo da presente demanda, tendo em vista que, consoante certidão de 

nomeação e certidão de nascimento, o pai dos menores é FÁBIO DE 

MOURA DA COSTA e não José Carlos Rodrigues da Costa. Cientifique-se 

na oportunidade a autora que o não cumprimento do item acima 

mencionado, acarretará no indeferimento da petição inicial, conforme 

preceitua o art. 485, I, CPC. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro, 12 de março 

de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001580-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FLORES MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001580-63.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

JULIO FLORES MESQUITA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos em substituição. Julio Flores Mesquita ajuíza a 

presente Ação de Concessão de Benefício Previdenciário em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Junto com a inicial vieram os documentos. 

Contestação apresentada nos autos. Impugnação à contestação. 

Despacho saneador em ID. 26723803. É o breve relato. Decido. 

Considerando que a perícia médica já foi deferida, designo o dia 04 de abril 

de 2020, a partir das 12h00min, no prédio do Fórum desta comarca, para 

sua realização. Cumpra-se nos moldes da decisão de ID. 26723803. 

Intime-se ao requerente pessoalmente. Ademais, indefiro o pedido de 

aplicação de multa diária, tendo em vista que a aplicação de astreintes 

onera demais o ente público em virtude de administrador público renitente 

que não cumpre o comando judicial de implantar o benefício concedido 

nestes autos. Deste modo oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para 

que implante no prazo de 30 (trinta) dias o benefício concedido em favor 

da parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de 

concessão ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando 

a devida implantação do benefício concedido nos autos, sob pena de multa 

que fixo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Comodoro-MT, 11 de março de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002018-89.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143933 Nr: 5937-06.2019.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSR, EGDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEYA SEGURA DE 

OLIVEIRA - OAB:26658/O, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Vistos em substituição.

1. De proêmio, ante a ausência de Defensor Público, nomeio para defender 

os interesses do terceiro interessado o Dr. Ranulfo de Aquino Nunes, 

OAB/MT 2242, sendo que os honorários serão arbitrados no final do 

processo.

2. Diante da gravidade e peculiaridade da ação, que envolve interesse de 

menores, postergo a analise do pleito do genitor, DETERMINANDO que seja 

oficiada, URGENTEMENTE, PELO MEIO MAIS CÉLERE POSSIVEL, o juízo 

deprecado da Comarca de Presidente Medice-RO, para que realize, o mais 

breve possível, o estudo social do genitor Jhony Ferreira da Silva.

 3. DEFIRO o requerimento ministerial, pelo que DETERMINO seja realizado 

estudo psicossocial junto à unidade familiar materna.

 4. Sai a defesa da requerida intimada para apresentação de contestação.

5. Ainda, DETERMINO que a Secretaria de Saúde Municipal providencie o 

tratamento terapêutico do menor Jhon de Souza Rodrigues da Silva, 

devendo realizar a pertinente avaliação de saúde, bem como para que 

acompanhe os demais menores.

6. Ademais, intime-se o CRAS sobre a possibilidade de inserção dos 

menores em algum programa assistencial.

7. No mais, mantenho as demais medidas aplicadas.

8. SERVE A PRESENTE DE OFÍCIO.

9. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

10. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88649 Nr: 1757-49.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Darcy 

Ferreira Jobins Netto e Alessandra Alves Morales pretendem obter a 

chancela judicial da referida avença, em face da composição amigável de 

ref. 84.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência, deverão estas ser divididas igualmente [art. 

90, §2º, CPC].

Deixo de suspender a ação, em razão da ausência de prejuízo as partes, 

que poderão protocolar pedido de cumprimento de sentença face ao título 

judicial gerado, caso necessário.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Após, remeta-se imediatamente os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 

E ARQUIVAMENTO, para que, não havendo custas a serem adimplidas, 

proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122394 Nr: 3110-56.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730

 Vistos em substituição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Eutimio Nambiquara 

em face de Banco BMG S.A.

Comprovante de pagamento da condenação à fl. 230.

Pedido de alvará à fl. 238.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

De proêmio, retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a 

capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Ademais, DETERMINO a confecção de alvará de levantamento em favor do 

exequente, consoante petição de fl. 238.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81350 Nr: 3642-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Futuro Comercio e Representação de Produtos 

Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR 

ROSTIROLLA, VIVIENE BARBOSA SILVA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 
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efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62623 Nr: 718-22.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDELCI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 Vistos em substituição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de Vandelci Pereira dos Santos.

Comprovante de depósito juntado à fl. 109.

O Ministério Público não se opôs ao pedido de redução do valor da 

obrigação, consoante fl. 110.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foi satisfeita a obrigação dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-27.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF OAB - PR57774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000539-27.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA REU: 

KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de Ação 

de Inexistência de Débito manejada por Comercial Novo Estado de 

Gêneros Alimetícios Ltda em face de Kalt Refrigeração com Atacadista e 

Varejista de Equip Ltda e Banco do Brasil S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Da 

tutela de urgência. Para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, 

restou comprovado prima facie, sobretudo, pela comprovação do 

pagamento dos boletos. No que tange o requisito do perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que a manutenção indevida do protesto cause outros 

gravames de ordem pessoal e moral a este, visto que o seu direito já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos e situações vexatórias na praça, em decorrência da 

pretensa prática indevida da requerida, tolhendo o livre acesso ao crédito 

e criando embaraços. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, 

não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. Ainda, tendo por norte evitar prejuízo ao requerido 

em caso de reversibilidade da demanda, determino que o requerente 

apresente caução idônea nos autos. Assim, CONCEDO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, por consequência DETERMINO A 

SUSTAÇÃO DO PROTESTO, mediante a prestação de caução idônea que 

deverá ser apresentada, por termo nos autos, ressaltando o caráter 

provisório da presente medida. Em seguida, expeça-se termo de caução, 

intimando a parte para assinatura. Após a apresentação de caução, 

expeça-se ofício para sustação do protesto do título colacionado no id. 

29865879. Deixo de fixar multa por descumprimento em razão do ofício 

que será expedido diretamente. Designo audiência de conciliação para o 

dia 27/04/2020 às 13h00min. Caso haja desinteresse na realização da 

audiência deverá a parte requerida, nos termos do art. 334, §5º, CPC, 

manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. Cientifique-se 

as partes que a audiência será realizada na sala Cejuscc deste juízo. 

Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se na mesma ocasião as 

partes que o não comparecimento injustificado na audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data aprazada para a 

audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos e, que a parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 

334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador/Cejuscc deste juízo a data para 

qual foi designada a audiência. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 06 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001870-78.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO Certifico que a audiência de conciliação fora 

redesignada para 01/06/2020, 13h30min. Comodoro-MT, 16 de março de 

2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34130 Nr: 2315-31.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AFONSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Tendo em vista o termo de apelação de fls. 211, impulsiono o feito para 

intimar o denunciado, na pessoa de seu advogado, para que apresente 

peça prossessual.

Bruno F. Mizubutti

Estagiário

Mat: 40030

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89264 Nr: 1947-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento de valores nos 

autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se, consignando que 

decorrendo o prazo "in albis" será interprestado como satisfeita a 

obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95984 Nr: 4807-83.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento expedido nos 

autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se nos autos, 

consignando que decorrendo "in albis" o prazo, será interpretado como 

satisfeita a obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108465 Nr: 4675-89.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANIR EUGENIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 97, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 1121-15.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOARES SILVA, MARILEIDE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de alvará de levantamento de valores nos autos, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se nos autos, 

consignando que decorrendo "in albis" o prazo, será interpretado como 

satisfeita a obrigação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141983 Nr: 4958-44.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Fica a parte denunciada intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

tenha ciência da r. sentença proferida, ref.: 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119734 Nr: 1857-33.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio como perita, independentemente de compromisso (art. 466, do 

CPC), a Dra. Nathália Sguarezi Chiochetta, devendo ser intimada por e-mail 

(nathalia.sc@hotmail.com) desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, bem como para responder os 

quesitos apresentados pelas partes.

Designo a perícia médica para o dia 04 de abril de 2020, a partir das 

09h30min, no prédio do Fórum desta Comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame.

 Intime-se o autor pessoalmente da data da perícia agendada.

 O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC.

Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único 

do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, referido 

valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, 

sendo assim, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser 

expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais 

atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária 

de Mato Grosso 1ª Região.

Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para 

alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como 

para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.

Após, realizada a perícia, intimem-se as partes para apresentarem 

alegações finais em forma de memorial em prazo comum de 15 (quinze) 

dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120145 Nr: 2058-25.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDECI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 Vistos.

Defiro a produção de provas pericial e depoimento pessoal do requerente.

Nomeio como perita, independentemente de compromisso (art. 466, do 

CPC), a Dra. Nathália Sguarezi Chiochetta, devendo ser intimada por e-mail 

(nathalia.sc@hotmail.com) desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, bem como para responder os 

quesitos apresentados pelas partes.

Designo a perícia médica para o dia 04 de abril de 2020, às 10h00min, no 

prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem intimadas para 

a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico.

 Faculto às partes dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 
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assistentes técnicos (art. 465, §1º, II, CPC).

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), haja 

vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo que tal 

valor deverá ser suportado pela requerida.

Uma vez apresentado o laudo, intimem-se as partes, para manifestarem 

sobre o mesmo, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, CPC).

 Designo o dia 11 de maio de 2020 às 14h00min para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intime-se pessoalmente o requerente para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ele alegado, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, Art. 385, § 1º).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141992 Nr: 4961-96.2019.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZON EXPORT IND E COM. DE MADEIRAS LTDA, 

CLAUDINEI DA SILVA RIBEIRO, FRANCISMR COSTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 14, IMPULSIONO 

o presente feito com a finalidade de intimar as partes, a fim de que tenha 

ciência da senteça prolatada, consignando que decorrendo o prazo legal, 

será certificado o transito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144058 Nr: 5997-76.2019.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido formulado por LUCENIR GONÇALVES, em que alega 

estar sendo impedida pelo Diretor do Estabelecimento Penal de 

Comodoro/MT em visitar seu convivente, preso nesta unidade prisional, em 

razão de precisar de declaração de união estável para fazer a visita.

 Postula a requerente que foi obstada de seu direito de visitar seu 

convivente

em razão de não possuir escritura de união estável apta a comprovar a 

situação em que vivem.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

É o relato.

Decido.

A manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para 

a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e 

garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do art. 41, inciso X, da 

Lei de Execuções Penais.

Verifica-se que a condição de união estável não é provada apenas pela 

escritura e que, em casos como este, a análise probatória deve ter como 

base todo o contexto que cerca os envolvidos.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de 

visitas formulado, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, respeitando as normas e horários 

estabelecidos pela unidade prisional.

Oficie-se a Cadeia Pública acerca da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se o feito, com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Comodoro/MT, 13 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145507 Nr: 246-74.2020.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemaldo Laurindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR RAIMUNDO, VANIA LUCIA JASSENK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON FELIPE TOSTES CORREA 

- OAB:26958/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte embargante intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

tenha ciência da decisão proferida, ref.: 4, a qual deferiu o pleito inicial 

para conceder tutela de urgência, a fim de determinar a manutenção do 

embargante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33880 Nr: 2066-80.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTONIO REIMANN, LEONARDO GIOVANI 

NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS LAZARETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Cód. 33880

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial 

requerida por Leonardo Giovani Nichele advogando em causa própria em 

face de Inês Lazarete todos devidamente qualificados.

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud.

É o relato do necessário.

Decido.

 Com relação ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho 

por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem 

penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução.

 Após, será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem 

judicial de bloqueio de valores em anexo a esta decisão, o qual, em sendo 

positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem necessidade de lavratura 

de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) gestor judicial (a) para o fim 

de que a instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, transfira o montante indisponível para a conta judicial.

 Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores irrisórios estes 

imediatamente serão desbloqueados.

 Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, 

nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.

 Por fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo, a 

restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 13 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60551 Nr: 2333-81.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI, ALETE GAZONI, 
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EURIDES LUIZ GAZONI, MARILETE BERTUOL GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para retirar nesta secretaria a Certidão de 

Inteiro teor para averbação em registro público do ato de propositura 

dessa execução conforme determinação de fls. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 147262 Nr: 1086-84.2020.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BOASKEVICZ ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora no prazo de 15 dias:

Proceda com a emenda à inicial, atribuindo valor à causa, considerando 

que o valor da causa em embargos à execução deve ser fixado 

levando-se em conta o proveito econômico pretendido que, em caso de 

eventual procedência, será a diferença entre o valor da execução e o 

quantum que o embargante reconhece como devido.

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento o processo será 

extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, 

CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35504 Nr: 199-18.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ARMELINDO 

GEREMIA, VIVIENE BARBOSA SILVA, MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:MT/8.521, ELOIR JOSE DALL`AGNOL - OAB:42138, JULIANA DOS 

REIS SANTOS - OAB:13479-B/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Intimar as partes do leilão a ser realizado conforme segue: 1º leilão: dia 

22/04/2020 às 13h20min e 2º leilão: dia 22/04/2020 às 14:h20min, no átrio 

do Fórum da Comarca de Comodoro/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60551 Nr: 2333-81.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI, ALETE GAZONI, 

EURIDES LUIZ GAZONI, MARILETE BERTUOL GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010557-37.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE TECIDOS MOURA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça - id. 20693787, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINIANO AMORIM (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça - id. 21133047, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000974-35.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIS DIAS DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça - id. 21413142, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000281-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça - id. 21189660 , impulsiono 

o feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010365-94.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BORDINHAO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça - id. 22274116, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-67.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR TEREZINHA GOLIN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA PAULINHO LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO RICARDO GUOCHI PIMENTA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão id. 30349707, impulsiono o feito para intimar a 

parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça - id. 22419368, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010162-35.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA REGINA ALVES (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça - id. 25188794, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-91.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LOURENCO MARTINS CORREA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a devolução da carta precatória, impulsiono o feito para 

intimar a parte autora para manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-06.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SCHUCK COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PORFIRIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça - id. 30375183, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010185-83.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DIONE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça - id. 22853361, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-05.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU UCHOA BARROS (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o retorno do aviso de recebimento, impulsiono o feito para 

intimar a parte autora a manifestar-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000451-23.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON RIBEIRO AMADOR (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça - id. 24175050, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000623-62.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON FACHS DAMAZIO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça - id. 28116810, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010132-97.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILDA TOMICHA DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA VERDE-MÓVEIS E INTERIORES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça de id. 25541984, impulsiono 

o feito para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62487 Nr: 571-93.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA DE JESUS ALVES 

BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 OCORRÊNCIASAberta a audiência, obedecidas as formalidades legais, 

foram constatadas as presenças conforme acima. A seguir, nos termos 

do artigo 81, da Lei nº 9.099/95, ante a revelia do denunciado CARLOS 

ORTIZ e, ante a presença de seu defensor dativo, foi dada a palavra para 

apresentar resposta, o qual se manifestou nos seguintes termos: MM. Juiz 

em defesa preliminar nega-se os fatos articulados na denúncia, informa 

ainda, que o mérito do processo será analisado em toda sua plenitude nas 

alegações finais. Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: Antes de dar 

início aos depoimentos, o MM. Juiz de Direito noticiou, com a concordância 

das partes, que iria proceder à gravação dos depoimentos de acordo com 

o provimento nº. 041/2016 da Corregedoria Geral da Justiça, que autoriza 

e recomenda gravações de audiências, e ainda a Lei n.º 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006, que admite o uso de meio eletrônico na tramitação de 

processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma de 

armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º e § 

2.º, I), e ainda aplicando, no que couber, os artigos 188 e 210, ambos do 

CPC, combinados com o artigo 3º do Código de Processo Penal, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, o depoimento será colhido pelo sistema de 

digitação.Prosseguindo, as partes foram advertidas da vedação e 

divulgação não autorizadas dos registros fonográficos a pessoas 

estranhas do processo (art. 521, VI, do Provimento 041/2016 – 

CGJ).DELIBERAÇÕESVistos.Homologo a desistência da oitiva das 

testemunhas, conforme requerido.Encerrada a instrução, vistas às partes 
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para alegações finais.Saem os presentes intimados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78749 Nr: 2675-87.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA DE JESUS ALVES 

BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 OCORRÊNCIASAberta a audiência, obedecidas as formalidades legais, 

foram constatadas as presenças conforme acima. A seguir, nos termos 

do artigo 81, da Lei nº 9.099/95, ante a revelia do denunciado JORGE 

SANTOS MELO e, ante a presença de seu defensor dativo, foi dada a 

palavra para apresentar resposta, o qual se manifestou nos seguintes 

termos: MM. Juiz em defesa preliminar nega-se os fatos articulados na 

denúncia, informa ainda, que o mérito do processo será analisado em toda 

sua plenitude nas alegações finais. Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: 

Para o recebimento da denúncia é necessário a configuração de indícios 

suficientes de autoria e materialidade. Compulsando os autos verifico que 

os documentos constantes aos autos e os depoimentos já colhidos trazem 

indícios mais que suficientes de autoria e materialidade delitiva. Registro 

que nessa quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade. 

Assim, RECEBO A DENÚNCIA, proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, em face de JORGE SANTOS MELO, prosseguindo o feito 

nos termos do artigo 81 da Lei nº 9.099/95.Vistos. Tendo em vista que o 

órgão ministerial apresentou alegações finais orais nesta oportunidade, 

vistas à defesa para que apresente as suas.Saem os presentes 

intimados.Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000676-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA GONCALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000672-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILE CARDOSO - ME (EXECUTADO)

KEILE CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHELLY ADRIANI RIBEIRO LINS 02643082125 (EXECUTADO)

SHELLY ADRIANI RIBEIRO LINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000677-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001329-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SILVA (LITISCONSORTE)

MARCIA APARECIDA DE SOUZA (LITISCONSORTE)

TRANSPORTADORA BRISA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001329-56.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

expediente de busca e apreensão apresentado pelo Banco Bradesco S.A 

em desfavor Transportadora Brisa LTDA – ME, Marcia Aparecida de 

Souza e Mariana Silva. Não localizado o veículo, a instituição bancária 

pediu a baixa dos autos (id. 22185301). Pois bem. Diante do pedido, sendo 

o procedimento mero ato de expediente, arquive-se com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000678-87.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACELIA KRAMER DE HOLLEBEN (AUTOR(A))
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PERICLES ALVES DE HOLLEBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO SCHUCH MONTAGNER OAB - MT17470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA VILELA LOPES (REU)

THAYNAN VILELA LOPES (REU)

ISADORA VILELA LOPES (REU)

ARLENE LOPES DA SILVA (REU)

VERA LUCIA DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000678-87.2020.811.0010 Vistos, etc. Dessume-se 

da inicial, pedido dos autores pelo recolhimento das custas e taxas 

judiciais ao fim do processo, aduzindo impossibilidade momentânea de 

arcarem com tais despesas, requerendo, subsidiariamente, o 

parcelamento. Todavia, depreende-se que a documentação anexada à 

peça vestibular não é apta a demonstrar insuficiência financeira dos 

requerentes para recolher as custas e despesas judiciais. Além disso, 

não há previsão no CPC acerca do recolhimento ao final do processo. Por 

outro lado, o § 6º do artigo 98 do CPC aduz que conforme o caso o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Desse modo, a 

par do disposto no artigo 98, §6º, do CPC, defiro que se proceda o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso em 06 (seis) parcelas 

mensais, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias e as demais dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao 

vencimento de cada parcela, sob pena de cancelamento da distribuição 

com fulcro no artigo 290 do CPC. Em caso de decurso do prazo, 

certifique-se. Após comprovação do pagamento da primeira parcela, 

tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ATANASIO BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003075-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eliane Garcia de Almeida (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

bem como sobre as informações prestadas pelo Município de São Pedro 

da Cipa - MT, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002924-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU CASTILHO MARTINS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000164-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CUCULIN MAZER OAB - SP210846 (ADVOGADO(A))

TAMIRES PUGLIESI PAVAN OAB - SP385285 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO AMERICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000609-55.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando 

a petição inicial e documentos que a instruem, denoto que o autor deixou 

de acostar o instrumento do empréstimo cingido na lide proposta ou 

documento com as informações relacionadas a ele (valor do empréstimo, 

número das parcelas e vencimentos, etc.). Desta forma, sendo documento 

indispensável à propositura da ação, deve instruir a petição inicial nos 

termos do artigo 320 do CPC. Portanto, intime-se o requerente para 

completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando o contrato de 

empréstimo ou documento idôneo a comprovar as informações do 

empréstimo, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000603-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI MARIA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

atualizando o débito e eventuais multas, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 114-73.1993.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OFS, RDSF, AFDS, MRDCES, OFS, FRDS, IDSC, HFDS, 

VA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a correspondência devolvida à fl. 342-verso, expeça-se 

carta precatória para intimação da inventariante, nos termos do despacho 

de fl. 341.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48479 Nr: 130-60.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, SALVINO 

FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. SONSIN - ME, JOSÉ MÁRIO SONSIN, 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 296, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com 

as anotações e baixas de estilo, uma vez que os valores existentes nos 

autos já foram levantados em favor do exequente.

Às providências.

 Jaciara/MT, 06 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58480 Nr: 2413-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ANTÔNIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta à certidão de óbito de fl. 84, determino a intimação do cônjuge do 

executado, Sra Nilza Barbosa Monteiro, no endereço de fl. 28, para que 

forneça seus dados e de seu filho, a fim de regularizar a substituição 

processual, bem como para que informe eventual existência de processo 

de inventário, tudo no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55602 Nr: 123-97.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO, LUANA LIPORACE 

PIRES DA SILVA, DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56475 Nr: 857-48.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE BERNARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56544 Nr: 920-73.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDON CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56547 Nr: 923-28.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SCHMIDT DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.
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Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56551 Nr: 927-65.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON CAVALCANTE LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56582 Nr: 955-33.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE DO NASCIMENTO ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56628 Nr: 1000-37.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOARES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56632 Nr: 1004-74.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Pego de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56780 Nr: 1135-49.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57604 Nr: 1811-94.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE BRAGA SIQUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33810 Nr: 1368-85.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DE VLIEGER MARTELLI, K.L.D. 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229-OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOSÉ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - OAB:4285, KARINA 

DOS SANTOS MACIEL - OAB:18943/GO, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos, etc.

Trata-se do pedido da parte autora requerendo a designação de audiência 

de conciliação, bem como a dilação de prazo para apresentação do 

currículo e dos orçamentos dos outros peritos por ele indicado.

Inicialmente, defiro a dilação de prazo requerida.

Sem prejuízo, em consideração a função precípua do Poder Judiciário de 

pacificação social, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de tentativa de conciliação, conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4219 Nr: 111-21.1993.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE TOLEDO 

MALULI - OAB:8534-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, 

proposto por LUIZ MARIANO BRIDI, em face da Usina Jaciara S/A, em 

Recuperação Judicial, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 464 o exequente requer a expedição de certidão de crédito para 

habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa executada.

Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem.

Como se sabe, a empresa executada encontra-se em Recuperação 

Judicial, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, 

código 53021, cujo processamento foi deferido em 13/06/2013 e 

homologado o plano em 13/03/2014.

 No caso dos autos, a verba advocatícia foi arbitrada em 12/05/2015 (fl. 

338), posteriormente ao pedido de recuperação judicial, deferido em 

13/06/2013.

Portanto, os créditos perseguidos nos presentes autos não devem ser 

submetidos à recuperação judicial.

É este o entendimento do E. TJMT, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO 

CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o crédito em tela (honorários 

advocatícios) foi efetivamente constituído após o início da recuperação 

judicial, escorreita a decisão do Juízo a quo que determinou o seu 

afastamento dos efeitos do referido instituto, indeferindo o pedido de 

habilitação de crédito.(N.U 1005723-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE 

POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, 

Publicado no DJE 12/03/2019)

Assim, indefiro o pedido de fl. 464.

Destarte, intime-se o credor para que indique bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50426 Nr: 2250-76.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILIAN MOURA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifico que já foi tentada a penhora dos mesmos bens 

indicados pelo exequente, todavia, a diligência restou infrutífera, sendo 

informado pelo devedor que há muito tempo não é mais dono deles (fl. 

132).

Lado outro, diante da diligência efetuada pela parte exequente e a fim de 

conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro 

o pedido de busca de veículos pelo sistema RENAJUD, em nome do 

executado, o qual deverá ser efetuado pela Secretaria do Juízo.

Sendo encontrados outros bens, que não aqueles listados no mandado de 

fl. 132, expeça-se mandado de penhora e avaliação (§ 1º, art. 845, do 

CPC), devendo permanecer a parte executada como depositária fiel do 

bem.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, 

§11 do CPC).

Restando a diligência infrutífera, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 11 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3819 Nr: 7-34.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT, MARIA JOSEPHA PERES 

BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Vistos etc.

Por ora, indefiro o pedido de fls. 317/318, haja vista que o exequente 

poderá obter a certidão de óbito de Maria Josepha Peres Bett, junto ao CEI 

(Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e 

Registrais do Estado de Mato Grosso).

Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, junte aos 

autos a certidão de óbito da executada falecida, ou comprove a 

impossibilidade de obtê-la junte ao CEI, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 16454 Nr: 981-46.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTÉRIO ALVES GOMES, MARLY VIEIRA GOMES, 

LEANDRO ALVES GOMES, GILBERTO LUIS ALMEIDA, PAULO SERGIO 

DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ANDRE FRISON, ELEUTÉRIO ALVES 

GOMES, MARLY VIEIRA GOMES, LEANDRO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DANIEL - 

OAB:30.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/O

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de fls. 612/613, 

nos termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se 

vista ao recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18261 Nr: 2905-92.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO FONTANA, HORACIO 

MENDONÇA NETO, ROMEO SEIDENFUS, MARIA TEREZINHA RODRIGUES 

DE MENDONÇA, MARIANE SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS - 

OAB:6852MT

 Vistos etc.....está assente na doutrina e jurisprudência atuais a 

possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, 

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao 

procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria 

de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus 

pressupostos processuais. O que se reclama para permitir a defesa fora 

dos embargos do devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato 

documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa 

probatória, não será própria a exceção de pré-executividade....Assim, 

plenamente válida a fiança prestada.Lado outro, é de se ver que a carta 

de fiança estabelece a responsabilidade da executada/fiadora, até o limite 

de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), devendo a execução contra ela 

se limitar aquele valor, devendo ser acrescidos dos encargos, inclusive 

correção monetária...No presente caso, o período em que não houve 

manifestação do exequente, foi aquele em que os autos permaneceram 

suspensos.Assim, descaracterizada está a hipótese de reconhecimento 

da prescrição intercorrente por inércia do exequente.Por estas razões, 

ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, apenas para limitar a responsabilidade da 

executada até o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

acrescidos de juros e correção monetária nos termos do contrato.Deixo 

de condenar a parte executada/excipiente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de sucumbência.Lado outro, diante da 

juntada de certidão de óbito de HORÁCIO MENDONÇA NETO, à fl. 277, 

determino a suspensão do regular trâmite da pretensão executória, até a 

regularização processual (Art. 313, inciso I, do CPC).Intime-se a 

exequente para que promova a citação do espólio, sucessores ou 

herdeiros, no prazo de 60 (sessenta) dias (§2º, inciso I, do Art. 313, do 

CPC), cabendo ao exequente as diligências necessárias à qualificação e 

endereço. Intimem-se.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30028 Nr: 2453-43.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO BRAUN, TARCISIO JOSÉ BRAUN, MARIA 

HELENA DE SOUZA, ADRIANO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56585 Nr: 958-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se vista ao 

recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76012 Nr: 800-59.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS 

LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, MOUNIR NAOUM, 

ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM, MARCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LÚCIA GOMES NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, CLAUDIA NAOUM CASTRO, ING BANK 

N.V. - HOLANDA, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO, 

KEILA NAOUM, GRACE NAOUM GEORGES, CRECERA FINANCE 

MANAGEMENT COMPANI, LLC, LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND 

LTD, PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ELIAS DA SILVA - 

OAB:37.204/GO, DIOGO BORGES NAVES - OAB:28.817/GO, LUIZ 

GONZAGA CORDEIRO - OAB:3755/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB:20859, Alex 

Gonçalves deRezende - OAB:42.654 - GO, ANDRE RICARDO PASSOS 

DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 
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OAB:12539/GO, BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA - OAB:MT/19572, 

CALEBE ROCHA SILVA - OAB:34.756/GO, Daltro de Campos Borges 

Filho - OAB:36.910-RJ, JACINTO CACERES - OAB:25063-0, Juliana 

Tomazini Franco - OAB:21.568 - GO, LEOPOLDO GRECO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:230.646-A/SP, Luís Gonçalves Vitorino 

- OAB:42.868 - GO, Macelo Alexandre Lopes - OAB:160.896-A/SP, 

RAFAEL DOS REIS NEVES - OAB:422621, RAFAEL LARA MARTINS - 

OAB:20.990-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:OAB/SP 236.471, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, Rodrigo Fleury Cardim 

- OAB:31.890 - GO, Thiago Peixoto Alves - OAB:301.491-A/SP, 

Vinícius Andrade Valente - OAB:39.646 - GO, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 Vistos e examinados.

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de agravo de 

instrumento por parte do terceiro interessado (fls. 3.622/3.759).

Nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fl. 

3.280/3.281).

Considerando que a decisão proferida no Agravo de Instrumento não 

concedeu a tutela recursal e, tendo em vista a decisão proferida nos 

autos do Agravo de Instrumento nº. 1002331-57.2020, defiro a expedição 

de alvará para liberação dos valores em favor da empresa exequente.

Assim, considerando a petição de fls. 3.766/3.767, expeça-se alvará para 

levantamento do valor de R$ 21.651.276,59 (vinte e um milhões, 

seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos), em favor da exequente Âncora 

Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda, observando-se a conta bancária 

informada à fl. 3.618.

Defiro, também, a expedição de alvará em favor do Administrador Judicial 

CPA CONSULTORES E PERITOS ASSOCIADOS LTDA, para levantamento 

do valor de R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil 

reais), devendo ser transferido para a conta bancária informada à fl. 

3.766.

Lado outro, considerando o indeferimento da liminar recursal nos autos do 

Agravo de Instrumento nº. 1006625-55.2020 (fls. 3.762/3.764), libere-se o 

valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a Justiça do 

Trabalho, para o pagamento dos débitos trabalhistas, conforme acordo 

juntado às fls. 3.228/3.242.

Determino, ainda, a liberação do montante correspondente à 2,5% do valor 

da venda, em favor da empresa Ouro Verde Empreendimentos S/A, à título 

de comissão.

De outra banda, em relação ao peticionado pelo comprador da área, Sr. 

André Angelo Bottan, às fls. 3.489/3.496, importante consignar que não 

compete à este juízo determinar o cancelamento de penhora efetivada por 

ordem de outros juízos.

Vejamos:

REGISTRO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENHORA – Mesmo diante 

do registro de carta de adjudicação e sua repercussão no registro 

imobiliário (cancelamento indireto) não cabe expedição de ordem para o 

cancelamento de inscrições de penhora provenientes de outros 

processos judiciais, competindo requerimento ao juízo que a determinou – 

Preliminar rejeitada e Recurso não provido. ÍNTEGRA PROCESSO Nº 

1093002-08.2017.8.26.0100 - SÃO PAULO - FRANCISCO DE OLIVEIRA 

NETO. - DJE DE 22.3.2018, P. 23.

REGISTRO DE IMÓVEIS - Arrematação - Modo derivado de aquisição da 

propriedade imobiliária - Questão, todavia, irrelevante - Cancelamento 

direto de penhoras estranhas ao processo onde ocorreu a alienação 

judicial - Necessidade de ordem judicial emanada da autoridade 

competente, ou seja, daquela que determinou as inscrições - Registro da 

carta de arrematação, portanto, é insuficiente para tanto - Confirmação do 

juízo de desqualificação registral - Recurso desprovido. (CGJ, Processo n. 

0004589-40.2014.8.26.0456, j. 03.08.2016).

Assim, oficiem-se aos Juízos relacionados às fls. 3.441/3.444, dando-lhes 

ciência acerca da alienação judicial do bem nos presentes a autos (crédito 

com garantia hipotecária), para que procedam com as baixas nas 

penhoras e demais atos constritivos que recaem sobre o imóvel 

matriculado sob nº. R/20.220, do CRI de Jaciara/MT, cientificando-lhes, 

ainda, de que do valor arrecadado com a venda, R$ 22.926.276,59 (vinte e 

dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e seis 

reais e cinquenta e nove centavos) serão liberados ao exequente, 

enquanto R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) serão liberados para a 

Justiça do Trabalho, para o pagamento dos débitos trabalhistas, sendo 

que o remanescente, será para pagamento do ITR e para a comissão da 

venda.

Por fim, no que consiste ao pedido de que o Sr. Gestor providencie o 

pagamento do ITR, autorizo o próprio Sr. André Angelo Bottan à efetuar o 

pagamento do imposto, devendo comprovar nos autos, visando a 

restituição do valor pago, mediante expedição de alvará.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara - MT, 13 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 2529-23.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ARANDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

MURILO ARAUJO DE SOUZA 05669387155 (EXECUTADO)

MURILO ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002863-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE LEMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002863-35.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por dano 

moral proposta por Rosenete de Almeida contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ligantes qualificados na petição inicial. O 

recebimento da inicial, indeferimento da tutela de urgência e concessão de 

assistência jurídica gratuita ao requerente deram-se no pronunciamento de 
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id. 25919496. O requerido foi citado pelo correio (id. 27858077) e ofereceu 

contestação ao id. 27069442 arguindo preliminar de falta de interesse de 

agir e contrapondo-se à pretensão autoral. Realizada audiência de 

conciliação, não houve autocomposição entre as litigantes (id. 29614528). 

A requerente foi intimada para impugnar a contestação ofertada, porém 

manteve-se silente (id. 30254986). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Preliminar ausência de interesse 

processual: Percebo que o requerido confunde matéria de preliminar com 

matéria de mérito, considerando que ao arguir referida preliminar 

fundamentou em suposta ausência de comprovação da irregularidade ou 

ilegalidade alegada, o que deve ser analisado em sentença de mérito 

quando será apreciada a prova constante dos autos nos termos do artigo 

371 do CPC. Portanto, considerando que a preliminar se confunde com, 

deixo para analisá-la no momento oportuno. Inversão do ônus da prova: É 

fato sabido e notório que para a inversão do ônus da prova 

consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados 

observando os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência. Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova 

flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre 

convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, 

obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao 

réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em 

consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os 

preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar 

maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre 

quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar 

o direito por ela invocado. Ademais, in casu, tratando-se a requerida de 

uma fornecedora de serviços, a inversão do ônus da prova é ope legis, 

conforme vemos do julgado do egrégio TJMT e artigo 14, §3º, do CDC, 

abaixo transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - 

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA 

QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, 

SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a 

seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao 

segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de 

energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a 

aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras 

de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, 

da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, 

permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe 

(arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova 

decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a 

comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima/terceiro (N.U 0029294-32.2014.8.11.0000, AI 

29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 

14/08/2014) (grifei). Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. [...] §3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] 

Desse modo, defiro a inversão do ônus da prova como requerido pela 

autora, eis que deriva da própria lei. Demais atos de saneamento: Assim, 

nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado e verifico 

que não há necessidade de produção de outras provas, sendo assim 

caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Portanto, aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e 

depois tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000380-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000380-32.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de pensão por morte urbana proposta por Edmilson 

José da Silva contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O recebimento da petição inicial e 

concessão de assistência jurídica ao requerente deram-se no 

pronunciamento de id. 18244976. A autarquia requerida foi citada pelo 

sistema, mas deixou de oferecer contestação (id. 20135028). O 

requerente pediu a designação de perícia médica (id. 20164000). Vieram 

os autos conclusos. É o que merece registro. Decido. Primeiro, diante da 

ausência de oferecimento de contestação pela requerida, decreto-lhe a 

revelia, contudo deixo de aplicar seus efeitos considerando que a 

requerida é autarquia federal e, portanto, pertence à administração pública 

indireta, administrando patrimônio público, o qual é de interesse de toda a 

coletividade e, assim, direito indisponível, o que obsta a aplicação do efeito 

de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, a 

exemplo do que ocorre com relação às Fazendas Públicas. Corroborando 

com a afirmação, transcrevo os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO - INSS 

- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL ACERCA DA SENTENÇA - ATO 

PROCESSUAL REALIZADO APÓS A LEI Nº 10.910/04 - TEMPESTIVIDADE 

DO APELO INTERPOSTO - SENTENÇA QUE DECRETA OS EFEITOS DA 

REVELIA CONTRA A AUTARQUIA FEDERAL - NULIDADE - SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. Sendo a sentença proferida contra o 

INSS após a edição da Lei nº 10.910/04, a intimação do procurador da 

referida entidade autárquica federal deve ser pessoal, antes da qual, não 

corre o prazo recursal. É inadmissível a decretação dos efeitos da revelia 

contra o INSS, sendo defeso ao magistrado julgar antecipadamente a lide 

nos termos do art. 330, II, do CPC, quando houver a necessidade da 

realização de prova pericial. Sentença anulada. (TJMT - Ap 91172/2007, 

Des. Donato Fortunato Ojeda, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado 

em 08/10/2008, publicado no DJE em 23/10/2008). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. 

CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o 

efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe 

dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados 

indisponíveis. 2. Agravo regimental a que se nega seguimento. (STJ - 

AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 

julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). Prosseguindo, nos termos do art. 

357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. 

As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito à serem analisadas. 

Portanto, dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a 

demonstração dos requisitos para obtenção do benefício: morte de 

segurado que mantenha tal qualidade ao tempo do óbito; qualidade de 

dependente do requerido em face do segurado. Diante das peculiaridades 

que envolvem o caso, defiro a realização de prova pericial e, para tanto, 

nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

09h05. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 
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Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada é (ou foi) inválido? Tem (ou 

teve) deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início. (04) Qual é o 

grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e 

qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho 

habitual)? (05) A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste 

último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o 

trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou 

fisioterapêuticas? (06) Qual é a data provável do início da incapacidade? 

Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a 

incapacidade laboral? (07) A incapacidade decorre ou decorreu do 

surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução? 

(08) A doença/deficiência torna a parte incapaz para a vida independente 

(dependente da assistência de terceiros? (09) Sendo parcial e 

permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é suscetível de ser 

reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua 

subsistência, sem prejuízo do seu tratamento/cura/restabelecimento? Lado 

outro, postergo o exame sobre a necessidade de realização de audiência 

instrutória para após realização da perícia ora determinada. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001444-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANI DO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

LEANDRO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN OAB - MT0010078A 

(ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOPES POSSER (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001444-77.2019.8.11.0010 Vistos, etc. O 

pronunciamento anterior determinou a intimação dos litigantes para 

especificarem as provas que pretendem produzir (id. 28385779). O 

requerido Rogério pediu a produção de prova oral consistente na 

inquirição de testemunhas (id. 28742867). Os demandantes pediram a 

produção de prova oral: depoimento pessoal de Rogério e do 

representante do Município e inquirição de testemunhas; bem como prova 

pericial (id. 29394547). O Município de Jaciara/MT pediu a produção de 

prova oral consistente na inquirição de testemunhas e depoimento pessoal 

dos autores e do requerido Rogério, além de prova pericial (id. 30227397). 

Pois bem. Diante do pedido das partes, defiro a produção de prova oral e 

para tanto designo audiência de instrução para o dia 07 de maio de 2020 

às 13h30. Os requerentes deverão promover o comparecimento das 

testemunhas que arrolaram à audiência, independente de intimação, nos 

termos do artigo 455 do CPC. Intime-se as testemunhas arroladas pelos 

requeridos, considerando serem servidoras públicas, aplicando-se, assim, 

o inciso III do § 4º do artigo 455 do CPC. Observando-se que o requerido 

Rogério arrolou inúmeras testemunhas, esclareço que estas deverão ser 

ao máximo de três para cada fato que se pretende provar (artigo 357, § 

6º, do CPC); somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Ainda, intimem-se os autores e 

requeridos pessoalmente da solenidade para prestarem depoimento 

pessoal, inclusive o representante legal do Município de Jaciara/MT, 

advertindo-as da pena de confissão em caso de não comparecimento, nos 

termos do artigo 385, § 1º, do CPC. Por fim, postergo o exame da 

necessidade de produção de prova pericial para o momento após 

produção da prova oral ora deferida. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000840-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA AGUAS VIVAS RODO-FLUVIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000840-53.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Tendo em 

vista que não foram encontrados bens penhoráveis do executado, 

suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do CPC). Ato 

contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC). Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do CPC). No entanto, transcorrido o 

prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, sem manifestação da 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002347-15.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada 

por SILVANA NUNES DE JESUS, em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados na petição inicial. O 

recebimento da inicial deu-se no pronunciamento de id. 25550088, onde 

concedida assistência jurídica gratuita à requerente e determinada a 

realização de perícia médica. Citado via sistema, o INSS apresentou 

contestação à ID. 25764359. Em seguida o autor impugnou a contestação 

apresentada, reiterando os pedidos iniciais (ID. 25531616). A perícia 

médica foi realizada conforme laudo acostado ao id. 28040413 com 

conclusão ausência de incapacidade laborativa para a atividade habitual. 

O autor impugnou o laudo pericial, pugnando pelo afastamento do laudo 

pericial e procedência do pedido inicial (ID. 20280941). Já o INSS nada 
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manifestou (ID. 30285044). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado, pelo que 

passo à análise do mérito: A concessão do benefício da aposentadoria 

por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, 

ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do 

trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas no 

artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do 

segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou 

de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do auxílio-doença exige os 

seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A 

qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado 

por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente 

à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Tratando-se de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir 

com isenção, imparcialidade e equidistância das partes a real condição do 

segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das 

partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a outra 

emitindo parecer contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. 

Sendo assim, determinou-se a realização de perícia médica para a 

produção da prova técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, 

objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos 

fatos a comprovar. A expert concluiu que “Não há incapacidade laborativa 

habitual por patologias narradas na petição inicial.”. Neste viés, a 

impugnação ao laudo pericial não merece prosperar, pois a perita 

respondeu de forma clara os testes realizados com a autora, sendo estes 

conclusivos de que não há incapacidade laborativa habitual. Desta forma, 

pela leitura do laudo pericial resta completamente claro que a parte autora 

não se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual o laudo 

deve ser homologado e pedido deve ser julgado improcedente. Assim, 

homologo o laudo pericial de id. 28040413 e julgo improcedente a 

pretensão autoral, consequentemente julgando extinto o feito com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, 

condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - 

conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da 

condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, 

considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESO ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000351-79.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

AUXILIO DOENÇA, ajuizada por JESO ALVES MARTINS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes devidamente 

qualificadas nos autos, alegando o demandante, em síntese, preencher os 

requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário. Com a 

exordial vieram documentos. Recebida a inicial, foi deferida a assistência 

judiciária gratuita, bem como, determinou-se a realização de perícia e, 

depois de realizado o trabalho técnico, a citação da parte ré (ID. 

18599109). O laudo pericial foi acostado à ID. 20021998, concluindo pela 

incapacidade total e permanente da parte autora desde dezembro de 2015 

(ID. 20021998). Instado a se manifestar, o autor pugnou pela procedência 

do pedido inicial (ID. 20490814), já o INSS nada manifestou (ID. 22490902). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiro, 

diante da ausência de oferecimento de contestação pela requerida, 

decreto-lhe a revelia, contudo deixo de aplicar seus efeitos considerando 

que a requerida é autarquia federal e, portanto, pertence à administração 

pública indireta, administrando patrimônio público, o qual é de interesse de 

toda a coletividade e, assim, direito indisponível, o que obsta a aplicação 

do efeito de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, a exemplo do que ocorre com relação às Fazendas Públicas. 

Corroborando com a afirmação, transcrevo os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE 

DO TRABALHO - INSS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL 

ACERCA DA SENTENÇA - ATO PROCESSUAL REALIZADO APÓS A LEI Nº 

10.910/04 - TEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO - SENTENÇA QUE 

DECRETA OS EFEITOS DA REVELIA CONTRA A AUTARQUIA FEDERAL - 

NULIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Sendo a 

sentença proferida contra o INSS após a edição da Lei nº 10.910/04, a 

intimação do procurador da referida entidade autárquica federal deve ser 

pessoal, antes da qual, não corre o prazo recursal. É inadmissível a 

decretação dos efeitos da revelia contra o INSS, sendo defeso ao 

magistrado julgar antecipadamente a lide nos termos do art. 330, II, do CPC, 

quando houver a necessidade da realização de prova pericial. Sentença 

anulada. (TJMT - Ap 91172/2007, Des. Donato Fortunato Ojeda, Segunda 

Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2008, publicado no DJE em 

23/10/2008). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. 

EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. 

Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é 

admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os 

bens e direitos são considerados indisponíveis. 2. Agravo regimental a 

que se nega seguimento. (STJ - AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). 

Lado outro, passo à prolação da sentença. A parte demandante pretende 

a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. O auxílio-doença exige os seguintes requisitos (artigos 59 

e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91): A) Qualidade de segurado; B) 

Cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza o causa, de doença profissional 

ou do trabalho e em caso de acometimento de alguma das doenças 

especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; C) Incapacidade 

temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 

15 dias; e D) Que não se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, 

salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão ou 

agravamento da referida doença ou lesão. Por sua vez, o benefício da 

aposentadoria por invalidez exige as seguintes condições (artigos 42 e 

26, inciso II, da Lei nº 8.213/91): A) Qualidade de segurado; B) 

Cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza o causa, de doença profissional 

ou do trabalho e em caso de acometimento de alguma das doenças 

especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; C) Incapacidade total e 

permanente do segurado, sendo inviável sua reabilitação para o exercício 

da mesma atividade que exercia ou de qualquer outra que lhe garanta a 

subsistência; e D) Que não se trate de doença ou lesão preexistente à 

filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento da referida doença ou lesão. Por se tratar de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa, 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica a fim de 

aferi-la com isenção, imparcialidade e equidistância das partes a real 

condição da segurada para o trabalho, até pela natural discordância das 

partes envolvidas em relação a esta condição, uma afirmando a existência 

de incapacidade e a autora contrapondo-se a afirmação, emitindo parecer 

contrário à pretensão deduzida em sua esfera administrativa. Desta forma, 

determinou a realização da perícia para produção de prova técnica 

fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação 

do Juízo de convencimento quanto aos fatos. Pois bem. Denoto que estão 

presentes os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez. Os requisitos relacionados à qualidade de segurado da parte 

autora, o cumprimento da carência e doença ou lesão não preexistente à 
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filiação não foram objeto de discussão nos autos, girando a lide em torno 

do requisito da incapacidade para exercício de qualquer atividade para 

garantir a subsistência da requerente. Além disso, conforme extrato do 

cadastro da parte autora no CNIS, denotam-se recolhimentos no interregno 

de 01/12/2011 a 20/12/2013, ainda, de 22/05/2014 à 01/12/2014, 

posteriormente, de 26/05/2015 à 30/06/2016 e recebeu auxílio doença de 

15/12/2015 à 18/05/2016. Ressalto que embora o autor não tenha vertido 

novas contribuições após a cessação do benefício de auxílio doença, o 

motivo de não contribuir, ocorreu em virtude da sua incapacidade que se 

iniciou em dezembro de 2015 e não cessou até então, conforme 

ressaltado pela perita. Desta forma, o autor na época do requerimento 

administrativo já preenchia todos os requisitos para obtenção do benefício, 

restando evidenciando a qualidade de segurado, conforme a redação do 

artigo 102, § 1° da Lei n° 8.213/91: Art. 102. A perda da qualidade de 

segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. 

§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à 

aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os 

requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos 

foram atendidos. Neste sentido é o entendimento do E. TRF3: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA 

POR IDADE. PODERES DO RELATOR.. ILEGALIDADE OU ABUSO DE 

PODER NÃO CARACTERIZADO. ANALOGIA E EQUIDADE. APLICAÇÃO. 

PRORROGAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ART. 15 DA LEI 

8.213/91. ROL DO ART. 151 DA LEI 8.213/91 EXEMPLIFICATIVO. I - A 

Terceira Seção já se posicionou pela ausência de obstáculo à apreciação 

do mérito em ação rescisória, por decisão monocrática terminativa, quando 

reiteradas as decisões do colegiado, conforme comprovam os seguintes 

precedentes: AR 9543, Processo nº 2013.03.00.024195-0/SP, Rel. Des. 

Fed. Marisa Santos, D.J. 06/02/2014; AR 6809, Processo nº 

2009.03.00.013637-3/SP, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, D.J. 11/02/2014; e 

AR 6285, Processo nº 2008.03.00.024136-0/SP, Rel. Des. Fed. Fausto De 

Sanctis, D.J. 29/01/2014. II - A parte inconformada dispõe do recurso de 

agravo que será submetido ao órgão colegiado, nos termos do art. 557 § 

1º (art. 1.0210, do atual Código de Processo Civil), não podendo se falar 

em prevalência de entendimento pessoal do Relator. III - Ter-se-á emprego 

de analogia, no direito previdenciário, na hipótese de enquadramento de 

indivíduo na condição de segurado, toda vez que, na falta de regra 

específica que o enquadre como tal, seja ele considerado filiado ao regime 

previdenciário. IV - A solução pela aplicação do princípio da equidade não 

se baseia em norma presente na ordem jurídica, mas na ausência desta 

mesma norma. V - O acórdão hostilizado entendeu que no caso em 

espécie não havia norma expressa, que havia uma ausência de norma 

expressa para se resolver a questão controvertida nos autos, que é a 

questão de ter o segurado atendido, ou não, a carência, quando 

acometido por invalidez total e permanente e, na data do evento fatídico, 

não estar contribuindo para o INSS. VI - A equidade tem aplicação no 

direito previdenciário, onde temos exemplos clássicos da sua aplicação, 

como nas decisões judiciais que passaram a contemplar o direito da 

companheira à pensão por morte do segurado, antes mesmo da alteração 

legislativa que fixou tal direito. VII - Na lacuna da lei é autorizada a 

aplicação da analogia e dos princípios gerais de direito em matéria de 

direito previdenciário, conforme já decidiu no Resp. nº 1.122.387-DF 

(200/0121751-4), sob o regime dos recursos repetitivos VIII - A aplicação 

de uma lei a um caso concreto, usando-se dos meios previstos no 

ordenamento jurídico, não implica em afrontar dispositivos constitucionais 

ou infraconstitucionais IX - A única condicionante para a prorrogação da 

qualidade de segurado é o recolhimento de mais de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais sem interrupção, não importa em qual período 

essas 120 contribuições foram feitas para se assegurar ao segurado a 

referida prorrogação bianual, pois a filiação e a refiliação se dão de forma 

automática para o segurado obrigatório da Previdência Social. X - Não 

perde a qualidade de segurado quem deixa de contribuir em razão de 

incapacidade XI - A jurisprudência pacificou o entendimento de que não se 

perde a qualidade de segurado quem deixa de recolher contribuições, em 

razão de incapacidade, desde que haja coincidência entre a data do 

surgimento dos males incapacitantes com a ausência de atividade 

remunerada. Como a doença incapacitante eclodiu em setembro de 2005, 

quando o réu ainda ostentava a condição de segurado da Previdência 

Social, tal fato afasta a possibilidade de se perder a condição de 

segurado. XII - A patologia apresentada pelo réu é equiparável, diante da 

gravidade, e de acordo com a jurisprudência, àquelas que dispensam a 

exigência da carência para a obtenção do benefício, conforme dispõe o 

art. 151 da Lei nº 8.213/91. XIII - Certamente que a intenção do legislador 

não era considerar uma determinada doença mais gravosa do que outra, 

pois são incontáveis as doenças graves e incuráveis e somente as 

organizações médicas podem determinar o mal como incurável, grave, etc, 

e o julgador, diante do caso concreto, e amparado por laudo médico 

pericial, irá considerar a gravidade da enfermidade, uma vez que não é 

possível ao legislador elencar todas as doenças a que o ser humano está 

exposto. XIV - É de se reconhecer que o rol estabelecido pelo artigo 151, 

da Lei nº 8.213/91, é meramente exemplificativo, considerando que, na 

interpretação do mencionado artigo, deve-se averiguar o propósito do 

legislador, ou seja, o fim precípuo para o qual fora criado. XV -Agravo 

interno desprovido. RELATOR : Desembargador Federal GILBERTO 

JORDAN; AUTOR(A) : Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 

ADVOGADO : SP224553 FERNANDO ONO MARTINS e outro(a) : 

SP000030 HERMES ARRAIS ALENCAR; RÉU/RÉ : ADIVAL MATHIAS DE 

CARVALHO; ADVOGADO : SP136387 SIDNEI SIQUEIRA; AGRAVADA : 

DECISÃO DE FOLHAS No. ORIG. :00032856620064036112 3 Vr 

PRESIDENTE PRUDENTE/SP; Data e Hora: 19/06/2017 18:23:02. Ademais, 

no tocante à incapacidade, consoante perícia médica realizada a 

requerente é total e definitivamente incapaz desde dezembro de 2015. 

Assim, pela contundência do exame, é forçoso reconhecer que o 

benefício previdenciário que melhor se ajusta à situação do autor é o de 

aposentadoria por invalidez. Ademais, a perita respondeu de forma clara 

os quesitos apresentados, sendo estes conclusivos. Além disso, trata-se 

de profissional de confiança do juízo, tendo realizado diversas perícias em 

outros feitos, não havendo nada que a inquine. Portanto, homologo o laudo 

pericial de id. 20021998. Enfim, se se trata de incapacidade total e 

permanente, não havendo qualquer prova de que a doença seja 

preexistente à sua filiação à Previdência Social, a autora faz jus à 

aposentadoria por invalidez a partir da data do requerimento administrativo 

(25/05/2016) (neste sentido: AC 0026454-41.2016.4.01.9199, JUÍZA 

FEDERAL LUCIANA PINHEIRO COSTA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 19/11/2019 PAG.). Ante o 

exposto julgo procedente o pedido formulado na inicial para determinar a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

desde a data do requerimento administrativo (DIB 25/05/2016), com o início 

do pagamento na data da presente sentença (DIP 16/03/2020) com a 

observação de que não houve antecipação de tutela. Lado outro, condeno 

o INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, observando-se eventual 

prescrição quinquenal. Consequentemente, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por 

outro lado, diante da presente sentença, concedo ao autor JESO ALVES 

MARTINS determinando a implementação do benefício no prazo de 60 

(sessenta) dias após sua comunicação por ofício (CNGC), sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais). Consigo que o perigo de 

difícil reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção 

monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Embora tenha sido 

proferida contra a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno 

processual e o teor deste “decisum”, esta sentença não se submete ao 

reexame necessário, nos termos do inciso I, do § 3º, do art. 496 do CPC. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000679-72.2020.8.11.0010 Requerente: Elias Cosmo 

Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos em 

correição, Compulsando a inicial e os documentos que a instruem 

denota-se que o autor acostou comprovante de endereço em nome de 

pessoa estranha à relação processual. Consigne-se que o documento é 

imprescindível considerando as regras de competência. Desta forma, 

intime-o para completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias juntando aos 

autos cópia de comprovante de endereço atual em seu nome ou 

comprovando a relação jurídica com a pessoa indicada no comprovante de 

endereço acostado, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Jaciara - MT, 16 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 8331 Nr: 595-55.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7555MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT, TÂNIA MARIA PORTO DE 

MORAES - OAB:5838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, Julio Tardin - OAB:4479/MT

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo máximo de 6 (seis) meses.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 48862 Nr: 552-35.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENEDINA DE SOUZA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPÉRIUM - INFORMÁTICA E INTERNET VIA 

RÁDIO, URUPANET, RONIVON POMAROLI DE LELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ODA 

FILHO - OAB:4760/RO

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 196/197, eis que o débito até o momento não foi 

adimplido.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Alvorada Oeste/RO para que o 

respeitável juízo deprecante proceda à penhora de uma motocicleta 

YAMAHA/FACTOR YBR125-ED, 2012, cor preta, placa NBP-0056, bem 

como um imóvel residencial localizado na Rua Cedro, cidade de Urupá-RO, 

com área de 1.150,24m², matrícula 4623 de 7 de abril de 2009, livro 2RG, 

do CRI da cidade de Alvorada do Oeste/RO.

Certifique-se ainda a existência de resposta à carta precatória expedida à 

fl. 195 dos autos.

Cumpra-se expedindo o necessário

Jaciara, 13 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 3014-28.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA SALUSTIANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 Vistos, etc.

Considerando a concordância do executado quanto aos valores 

apresentados, bem como o trânsito em julgado da sentença proferida, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Jaciara, 13 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81926 Nr: 3147-65.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORGES SEVERINO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:285526 - SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12280-A

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87046 Nr: 5626-31.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca do retorno dos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92681 Nr: 2684-89.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA - 

EPP, Bom Apetit Comercio de Refeicoes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação da parte autora para preparar e 

distribuir na comarca respectiva a carta precatória expedida. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71309 Nr: 12309-21.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Carvalho de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 67.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório até o julgamento do recurso 

de apelação formulados nos autos em apenso, código 73070.

Com o acórdão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar e requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56507 Nr: 1236-86.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BURIGO SANTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56782 Nr: 1137-19.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR HOENNICKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55610 Nr: 130-89.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ERIVÂNIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55616 Nr: 136-96.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE FERREIRA ROCHA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 846-19.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PEDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 
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apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56627 Nr: 999-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENI DE OLIVEIRA ARAÚJO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 125-67.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 132-59.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA BOCARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55756 Nr: 267-71.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEA LÚCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de pedido de liquidação de sentença ajuizada contra o MUNICÍPIO 

DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT.

Com vista dos autos, o executado requereu a utilização da pericia contábil 

realizada em outros autos, como prova emprestada.

Instada a se manifestar, a parte exequente discordou da utilização da 

prova emprestada.

É o relato. Decido.

Em que pese a irresignação da parte exequente, é inegável as 

reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, sendo 

recomendada sua utilização sempre que possível.

Portanto, considerando o grande número de ações semelhantes a 

presente tramitando contra o Município de São Pedro da Cipa - MT e 

atendendo ainda ao contraditório e economia processual, tudo com fulcro 

no art. 370 e 372 do Código de Processo Civil, DEFIRO como prova 

emprestada a utilização da prova produzida em outros processos, no 

caso, a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 

56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605 que tem seu 

curso perante o Juízo da Primeira Vara Cível, até porque produzida para 

desate de questão controvertida comum.

Assim, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se manifestem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, especificamente a respeito da prova 

pericial produzida nos autos anteriormente citados, sob pena de 

homologação da prova.

Transcorrido o prazo supra concedido, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56478 Nr: 860-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SANTOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 
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Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56549 Nr: 925-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56587 Nr: 960-55.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56468 Nr: 850-56.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA SANTOS AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56480 Nr: 862-70.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAÍDE MARQUES DA SILVA, DALILA AUXILIADORA 

DA COSTA LEITE, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56503 Nr: 881-76.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDETE ROSA LUNGUINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56539 Nr: 915-51.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlan Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56541 Nr: 917-21.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BRAGA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de pedido de liquidação de sentença ajuizada contra o MUNICÍPIO 

DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT.

Com vista dos autos, o executado requereu a utilização da pericia contábil 

realizada em outros autos, como prova emprestada.

Instada a se manifestar, a parte exequente discordou da utilização da 

prova emprestada.

É o relato. Decido.

Em que pese a irresignação da parte exequente, é inegável as 

reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, sendo 

recomendada sua utilização sempre que possível.

Portanto, considerando o grande número de ações semelhantes a 

presente tramitando contra o Município de São Pedro da Cipa - MT e 

atendendo ainda ao contraditório e economia processual, tudo com fulcro 

no art. 370 e 372 do Código de Processo Civil, DEFIRO como prova 

emprestada a utilização da prova produzida em outros processos, no 

caso, a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 

56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605 que tem seu 

curso perante o Juízo da Primeira Vara Cível, até porque produzida para 

desate de questão controvertida comum.

Assim, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se manifestem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, especificamente a respeito da prova 

pericial produzida nos autos anteriormente citados, sob pena de 

homologação da prova.

Transcorrido o prazo supra concedido, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56546 Nr: 922-43.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA VIRGÍNIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56552 Nr: 928-50.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56577 Nr: 950-11.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DAVID DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56623 Nr: 995-15.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos em correição,

Intime-se a autora para manifestar acerca do pedido de utilização de prova 

emprestada pelo requerido.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56675 Nr: 1039-34.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARGARETI MOREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56787 Nr: 1142-41.2014.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ARAÚJO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Em face de todo o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e JULGO 

EXTINTA a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem 

apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por 

inexistência de valores a executar.Sem condenação em honorários nesta 

fase, porque incabíveis na espécie. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Às providências.Jaciara/MT, 13 de março de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56470 Nr: 852-26.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos em correição,

Intime-se a autora para manifestar acerca do pedido de utilização de prova 

emprestada pelo requerido.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 91498 Nr: 2123-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA GOMES NAOUM, LÚCIA GOMES NAOUM, 

MOUNIR NAOUM, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILION FLEURY NETO - OAB:31561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 91498

Vistos.

 Compulsando os autos, denota-se que a justiça gratuita pleiteada pelo 

requerente foi indeferida, ocasião em que se oportunizou o recolhimento 

das custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (ref. 26).

Devidamente intimados, por meio de advogado, os requerentes deixaram o 

prazo transcorrer in albis.

 Posteriormente, em que pese a parte autora não tenha informado a 

interposição de agravo de instrumento, este Juízo recebeu o acórdão do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso negando o provimento do referido 

recurso, mantendo, por conseguinte, a decisão a quo, que indeferiu a 

justiça gratuita.

Frise-se que os requerentes foram intimados do sobredito acórdão, 

conforme consta no andamento processual em 2ª Instância, tendo o prazo 

decorrido e, consequetemente, o transitado em julgado, com a baixa 

definitiva.

Portanto, ante a deserção, determino o cancelamento da distribuição do 

presente feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 16 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001640-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMARA DA SILVA BITENCOURT (AUTOR(A))

EDUARDO DE JESUS FEITOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TORRES (REU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA TORRES DE SIQUEIRA (CONFINANTES)

JAQUELYNE CONCEICAO GADELHA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1001640-47.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 90.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

LEIDIMARA DA SILVA BITENCOURT Endereço: RUA SALGADO FILHO, N 

126, JARDIM AEROPORTO I, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: 

EDUARDO DE JESUS FEITOSA Endereço: RUA SALGADO FILHO, N 126, 

JARDIM AEROPORTO 1, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOAO TORRES Endereço: RUA SALGADO FILHO, S/N, JARDIM 

AEROPORTO I, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 CONFINANTES: Nome: 

JAQUELYNE CONÇEIÇÃO GADELHA Endereço: RUA SALGADO FILHO, 

S/N, JARDIM AEROPORTO I, JACIARA - MT, CEP 78820-000 Nome: MARIA 

APARECIDA TORRES DE SIQUEIRA Endereço: RUA SALGADO FILHO, 120, 

JARDIM AEROPORTO I, JACIARA - MT, CEP 78820-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"LEIDIMARA DA SILVA BITENCOURT,brasileira,convivente,do lar(...) e 

EDUARDO DE JESUS FEITOSA,brasileiro,convivente,soldador(..); AÇÃO 

DE USUCAPIÃO, em face de JOÃO TORRES,brasileiro, portador do CPF nº 

027.659.931-49(...) e dos confinantes: JAQUELYNE CONÇEIÇÃO 

GADELHA (..) e MARIA APARECIDA TORRES DE SIQUEIRA (...); DOS 

FATOS; Os requerentes, há 10 anos, tem a posse do terreno identificado 

como: lote 09 quadra 01, jardim aeroporto I, com área de 360.00 m², 

situado na Rua Salgado Filho, nº 126, bairro jardim aeroporto I em Jaciara - 

MT, de propriedade dos requeridos conforme matrícula anexo. Referida 
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posse é exercida de forma ininterrupta,mansa,pacífica( eis que jamais 

recebeu qualquer oposição/notificação por parte da proprietário(animus 

domini),eis que exerceu e ecerce, de forma pública e notória, e durante 

todo o período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do 

bem imóvel(...)DO DIREITO;da possibilidade de usucapir, a usucapião é 

uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel, conforme 

previsão inserta nos arts 1.238 a 1.244 do CC/02 e dispositivos correlatos 

na legislação esparsa(...)DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS; Diante do 

exposto, requer-se:a) Sejam concedidos ao requerente os Benefícios da 

Justiça Gratutita, nos termos dos artigos 98 e 99, $3º do CPC;b) A 

complementação da qualificação da parte ré, nos termos do artigo 319, 

$1º a 3º do CPC; c) A citação de JOÃO TORRES, para que conteste o 

direito postulado sub judice pela requerente; d) A citação dos confinantes, 

nos endereços indicados no preâmbulo desta peça, para que, desejando, 

e nos termos do art. 942 do CPC, contestem o direito postulado sub judice 

pelo requerente; e)A citação por edital de todos os eventuais interessados 

neste feito, nos moldes do mesmo art 942 do CPC, para que desejando se 

manifestem observado o prazo editalício previsto no art 232, IV, do CPC;f) 

A intimação, por via postal, dos representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara para que 

manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do art 943 do CPC;g) 

A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 do CPC, intervenham 

nos atos desde feito(...) Dá-se à causa o valor de R$ 90.000,00(noventa 

mil reais), para fins fiscais.Nestes termos, Pede deferimento. Jaciara/MT, 

04 de julho de 2019.DENIS THOMAZ RODRIGUES-DEFENSOR PÚBLICO." 

DECISÃO: "VISTOS ETC,Trata-se de “Ação de Usucapião” proposta por 

Leidimara Da Silva Bitencourt e Eduardo De Jesus Feitosa em face João 

Torres qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser possuidora de 

um imóvel de propriedade do requerido, há 10 (dez) anos, identificado 

como: Lote 09 Quadra 01, Bairro: Jardim Aeroporto I, com área de 360.00 

m² (trezentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua salgado 

Filho, n° 126, localizado neste município de Jaciara.Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário.Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.Nessa toada:“Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime).“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10).Outrossim, o CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis:“Art. 98. 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.”Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.Cite-se o 

requerido via Carta Registrada, para, querendo, responder a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignando que, não 

contestada à ação, será declarada revel (art. 344 e 345 do 

CPC).Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel usucapiendo, bem 

como de seus cônjuges, devendo o oficial de justiça encarregado das 

diligências percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí proceder 

à citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do 

mandado, para apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as 

advertências legais.Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, 

para que manifestem interesse na causa, o Município de localização do 

imóvel, o Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada 

ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei.Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito.Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara–MT, 07 de Agosto de 2019.Valter 

Fabricio Simioni da Silva-Juiz de Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TANIA REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 

16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001816-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI TEREZINHA MENDONCA (AUTOR(A))

ELIZEU MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA LEOCADIO MARTINS (REU)

Outros Interessados:

ALESSANDRA MENDONCA DA COSTA (CONFINANTES)

ADRIANA MARTINS CLEMENTINO (CONFINANTES)

FRANCINALIO INACIO DE LIMA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1001816-26.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: DERLI 

TEREZINHA MENDONCA Endereço: RUA BEATRIZ, N 348, JARDIM 

CLEMENTINA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: ELIZEU MENDONCA 

Endereço: RUA BEATRIZ, N 348, JARDIM CLEMENTINA, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: CREUZA LEOCADIO MARTINS 

Endereço: RUA TAPUIAS, N 514, SANTO ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 CONFINANTES: Nome: FRANCINALDO INACIO DE LIMA 

Enderço: RUA BEATRIZ, S/N, JARDIM CLEMENTINA, JACIARA/MT, CEP 

78820-000 Nome: ALESSANDRA MENDONÇA DA COSTA Endereço: RUA 

AMELIA, 357, JARDIM CLEMENTINA, JACIARA/MT, CEP 78820-000 Nome: 
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ADRIANA MARTINS CLEMENTINO Endereço: RUA BEATRIZ, S/N, JARDIM 

CLEMENTINA, JACIARA/MT, CEP 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DE TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "DERLI 

TEREZINHA MENDONÇA, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº. 

290 111 SSP/MS e CPF nº. 852.701.721-00, telefone (66) 99632- 3793, 

ELIZEU MENDONÇA, brasileiro, casado, autonomo, portador do RG n° 

26588161 SEJSP/MT e CPF n° 174.621.771-53, ambos residentes e 

domiciliados na Rua Beatriz, n° 348, Bairro Jardim Clementina em Jaciara - 

MT, assistidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 1.242 do CC/02 e 

941 e ss. do CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de 

ESPOLIO DE DEVANIR VICENTE ORTEGA na pessoa de CREUZA 

LEOCADIO MARTINS, inscrita no CPF n° 468.944.621-00, residente e 

domiciliada na Rua Tapuias, n° 514, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT. E 

dos seguintes confinantes: FRANCINALDO INÁCIO DE LIMA, brasileiro, 

solteiro, vendedor, portador do RG nº. 656543 e CPF n° 781.609.011-00, 

residente e domiciliado na Rua Beatriz, s/n° , Bairro Jardim Clementina em 

Jaciara – MT;ALESSANDRA MENDONÇA DA COSTA, brasileira, casada, 

portadora do RG nº. 1508261-0 e CPF n° 000.060.581-67, telefone (66) 

99956-1108, residente e domiciliada na Rua Amélia, nº 357, Bairro Jardim 

Clementina em Jaciara – MT; ADRIANA MARTINS CLEMENTINO, brasileira, 

casada, portadora do RG nº 972987 e CPF n° 631.590.821-72, telefone 

(66) 99641-2576, residente e domiciliada na Rua Beatriz, s/nº, Bairro 

Jardim Clementina em Jaciara-MT; DOS FATOS Os requerentes, há 10 

anos, têm a posse do terreno identificado como: Lote 05 Quadra 07, Bairro 

Jardim Clementina, com área de 375.00 m² (trezentos e setenta e cinco 

metros quadrados), situado na Rua Beatriz, n° 348, Bairro Jardim 

Clementina em Jaciara-MT, de propriedade dos requeridos conforme 

matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, 

pacífica (eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte 

da proprietária e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo 

de proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma 

pública e notória, e durante todo o período, todas as 

prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os 

requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da propriedade da 

requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação 

registral dos mesmos e consolidar seu domínio em favor de seu 

proprietário de fato e de direito. DO DIREITO Da possibilidade de usucapirA 

usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade 

imóvel, conforme previsão inserta nos arts. 1.238 a 1.244 do CC/02 e 

dispositivos correlatos na legislação esparsa. Nas palavras do 

insuperável PONTES DE MIRANDA, No usucapião, o fato principal é a 

posse, suficiente para originariamente se adquirir; não para se adquirir de 

alguém. É bem possível que o novo direito se tenha começado a formar 

antes que o velho se extinguisse. Chega momento em que esse não mais 

pode subsistir, suplantado por aquele. Dá-se, então, impossibilidade de 

coexistência, e não sucessão, ou nascer um do outro. Nenhum ponto 

entre os dois marca a continuidade. Nenhuma relação, tampouco, entre o 

perdente do direito de propriedade e o usucapiente.1 Complementando, 

recorre-se ao sucinto e objetivo conceito do instituto, formulado por CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA, que leciona: (...) [a] usucapião é a aquisição 

da propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e 

com a observância dos requisitos instituídos em lei2 " (g.n.) A justificativa 

do instituto é permitir que uma situação de fato consolidada por um longo 

período receba a proteção jurídica, resguardando a segurança jurídica 

garantida constitucionalmente como direito fundamental (art. 5º, caput, 

CF/88). Por tal razão, o instituto é também referido por parte da doutrina 

como sendo verdadeira prescrição aquisitiva. São inúmeras as 

modalidades de usucapião de imóveis previstas em nosso ordenamento 

jurídico, dentre as quais se destacam a usucapião ordinária (art. 1.242 do 

CC/02); a ordinária pela posse-trabalho (art. 1.242, parágrafo único do 

CC/02); a extraordinária (art. 1.238 do CC/02); a extraordinária pela 

posse-trabalho (art. 1.238, parágrafo único do CC/02); a 

especial/constitucional rural (art. 191 da CF/88 e 1.239 do CC/02); a 

especial/constitucional urbana (art. 183 da CF/88, 1.240 do CC/02 e9º da 

lei 10.257/01 – Estatuto das Cidades); a especial coletiva (art. 10 do 

Estatuto das Cidades); a indígena (art. 33 da lei 6.001/73 – Estatuto do 

Índio) e, mais recentemente, a familiar (art. 1.240-A do CC/02, inserido pela 

lei 12.424/11). Cada modalidade possui seus requisitos próprios, com 

finalidades sociais próprias e distintas. In casu, o requerente preenche, 

com plenitude, os requisitos exigidos pela lei. Como relatado supra, a 

posse do requerente é exercida pelo termo exigido em lei, sendo que o 

mesmo jamais sofreu qualquer oposição por parte da proprietária e/ou de 

terceiros. A possibilidade do julgador adequar os fatos à modalidade de 

usucapião mais pertinente – mormente quando presente o pedido 

expresso da parte – é corroborada pela jurisprudência mais abalizada, 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. MODALIDADE APLICÁVEL. DESIGNAÇÃO PELO JULGADOR. 

JURA NOVIT CURIA. DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS. Quadro 

fático-probatório da demanda que se enquadra tanto na modalidade de 

usucapião extraordinária especial (art. 550 do CC/16, correspondente ao 

art. 1.238, parágrafo único, do CC/02) como ordinária especial (art. 551 do 

CC/16, correspondente ao art. 1.242, parágrafo único, do CC/02). Para tais 

modalidades não é necessário que o postulante do domínio não seja 

proprietário de qualquer outro imóvel. Não importa que tenha sido 

sustentado o direito na peça inicial com amparo na usucapião especial 

urbana (art. 1.240 do CC/02), também conhecida como constitucional (art. 

183 da CF/88), para a qual a ausência de outra propriedade é requisito 

necessário, pois é o Magistrado quem faz a adequação do fato ao direito, 

forte nos brocardos da Jura Novit Curia (o Juiz conhece o Direito) e Da 

Mihi Factum, Dabo Tibi Jus (dá-me o fato que te dou o direito). RECURSO 

DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 70046515110, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 20/06/2012) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. POSSE PARCIALMENTE 

EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. SOMA DE POSSES. 

DESNECESSIDADE. POSSEEXCLUSIVA DOS AUTORES POR PERÍODO 

SUPERIOR A DEZ ANOS. REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CCB, IMPLEMENTADOS. Confusas alegações da inicial que 

acarretaram o julgamento de ação de usucapião extraordinária como 

ordinária. Alegação de posse superior a dez ou vinte anos, e pedido 

fundamentado no art. 1.238, parágrafo único, do CCB. Possibilidade. Basta 

que o autor dê concretamente os fundamentos de fato, para que o juiz 

possa lhe dar o direito (da mihi factum, dabo tibi jus). A posse ad 

usucapionem não só deve ser projetada no tempo e delimitada no espaço, 

como também demonstrado o seu exercício, com animus domini, de forma 

mansa, pacífica e ininterrupta e pelo lapso temporal exigido em lei. O 

período de utilização do imóvel pelos autores é o bastante para 

reconhecimento da usucapião extraordinária, com base na moradia 

habitual, conforme regramento trazido pelo CCB/2002. Pedido de soma de 

posses que, além de estar em desacordo com o instituto, pela ausência de 

homogeneidade das posses, mostra-se despiciendo, na hipótese. 

Reconhecido o domínio do bem em favor dos autores, que comprovaram, 

de forma suficiente, a posse do imóvel, onde estabeleceram sua moradia 

habitual, por mais de dez anos, com ânimo de dono, sem interrupção ou 

oposição. Sentença reformada. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70030929095, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 02/09/2010) In 

casu, a possibilidade de se reconhecer, a usucapião extraordinária se faz 

plausível, ante o pedido expresso que ora se formula e a demonstração 

que se fará durante a fase instrutória, tudo em homenagem aos princípios 

da demanda e da efetividade processual. Ademais, por se tratar de ação 

de natureza declaratória, é natural a possibilidade de se reconhecer 

qualquer das modalidades de usucapião. Por último, o imóvel usucapiendo 

encontra-se devidamente delimitado, conforme planta e matrícula anexo, 

completando-se, assim, os requisitos necessários para que se reconheça, 

judicialmente, seu direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), 

em nítida observância à função social que esta deve atender (art. 5º, XXIII, 

CF/88).Assim, perfeitamente aplicáveis à hipótese os prazos previstos no 

arts. 1.238 do CC/02, transcrito supra. DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS 

Diante do exposto, requer-se: a) Sejam concedidos ao requerente os 

Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3° do 

CPC; b) A complementação da qualificação da parte ré, nos termos do 

artigo 319, §§1° a 3° do CPC; c) A citação de ESPOLIO DE DEVANIR 

VICENTE ORTEGA na pessoa de CREUZA LEOCADIO MARTINS, para que 

conteste o direito postulado sub judice pela requerente; d) A citação dos 

confinantes, nos endereços indicados no preâmbulo desta peça, para 
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que, desejando, e nos termos do art. 942 do CPC, contestem o direito 

postulado sub judice pelo requerente; e) A citação por edital de todos os 

eventuais interessados neste feito, nos moldes do mesmo art. 942 do CPC, 

para que desejando se manifestem observado o prazo editalício previsto 

no art. 232, IV do CPC; f) A intimação, por via postal, dos representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jaciara para que manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do 

art. 943 do CPC; g) A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 

do CPC, intervenha nos atos deste feito;h) Seja, ao final, julgado 

procedente o pedido, reconhecendo-se a aquisição originária da 

propriedade do imóvel litigioso através da usucapião extraordinária pelos 

requerentes; i) Seja expedido o competente mandado, dirigido ao Cartório 

de Registro de Imóveis desta circunscrição, ordenando a inscrição da 

sentença na matrícula do imóvel usucapiendo; j) A condenação do 

requerido nas custas processuais, honorários advocatícios e demais 

cominações legais, requerendo o seu pagamento em favor da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, mediante 

depósito no Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, conta corrente nº 

1041.050-3. k) Sejam as intimações relativas a este feito realizadas 

pessoalmente e endereçadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – NÚCLEO DE JACIARA, tal como previsto pela Lei 

Complementar 80/94 e pela Lei Complementar Estadual nº 146/03. Protesta 

provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

notadamente prova documental e pericial. Dá-se à causa o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), para fins fiscais. Nestes termos, Pede 

Deferimento. Jaciara/MT, 15 de Agosto de 2019. DENIS THOMAZ 

RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO." DECISÃO: "VISTOS ETC,Trata-se de 

“Ação de Usucapião” proposta por Derli Terezinha Mendonça e Elizeu 

Mendonça em face de Espolio de Devanir Vicente Ortega, representado 

pelo inventariante Creuza Leocádio Martins, qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser possuidor de um imóvel de propriedade do 

requerido, há 10 (dez) anos, identificado como lote 05, quadra 07, 

localizado neste município de Jaciara.Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário.Nessa toada:“Não existindo provas contundentes que venham a 

espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10).Outrossim, o 

CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis:“Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da justiça.Cite-se a parte requerida, para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

consignando que, não contestação a ação, será declarada revel (art. 344 

e 345 do CPC).Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel 

usucapiendo, bem como de seus cônjuges, devendo o oficial de justiça 

encarregado das diligências percorrer toda a linha de confrontação do 

imóvel e aí proceder a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo 

que não constem do mandado, para apresentarem resposta, no prazo de 

quinze dias, com as advertências legais.Intimem-se por via postal, com 

aviso de recebimento, para que manifestem interesse na causa, o 

Município de localização do imóvel, o Estado de Mato Grosso e a União 

Federal, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

a instruíram.Cite-se, via edital, terceiros e possíveis interessados, na 

forma da lei.Decorrido o prazo do edital, e decorrido o prazo de resposta 

sem manifestação ou sem constituição de causídico pelas pessoas 

citadas por edital, certifique-se.Dê-se ciência pessoal ao Representante 

d o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  d e  t o d o s  o s  a t o s  d o 

processo.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara–MT, 19 de agosto de 2019.Valter 

Fabricio Simioni da Silva.Juiz de Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TANIA REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 

16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001358-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001358-09.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por TW TELECOM 

JACIARA EIRELI tendo como autoridade coatora o Agente de Tributos da 

Unidade Fazendária Volante – Região Sul, pertencente à SEFAZ/MT. Alega 

a impetrante que realizou a compra de bobinas de cabo de fibra ótica para 

ser entregue na filial de Jaciara/MT, consoante nota fiscal n. 20.284, na 

qual foi realizado o pagamento de ICMS, todavia, em razão da falta de 

espaço físico determinou o encaminhamento dos referidos cabos à matriz 

da empresa, a qual fica na cidade de Rondonópolis/MT. Afirma que, 

durante o sobredito transporte, foi autuado pela autoridade coautora sob a 
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alegação de que não detinha nota fiscal, tendo sido lançada uma multa no 

valor de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), conforme 

TAD n. 1140612-3. Aduz que no momento em que foi parado pelo fisco 

apresentou a nota fiscal de compra e explicitou que se tratava de 

transferência entre filiais, de Jaciara/MT para Rondonópolis/MT, porém, 

sem sucesso. Liminarmente, pugna pela imediata cassação do ato ilegal e 

arbitrário da autoridade impetrada com a determinação para que esta 

efetue a imediata suspensão da exigibilidade do Termo de Apreensão e 

Depósito (TAD) n. 1140612-3, até o julgamento da lide. Com a inicial vieram 

documentos. Em despacho inicial, determinou-se a notificação da 

autoridade coautora para, no prazo de 72 horas, apresentar informações 

(fl. 39). Notificada, a impetrada prestou as devidas informações, 

pleiteando preliminarmente a extinção do feito pela inadequação da via 

eleita, ante a necessidade de dilação probatória. No mérito, requereu a 

denegação da segurança, alegando, em suma, a legalidade do TAD, tendo 

em vista o descumprimento da obrigação acessória, bem como o caráter 

não vinculativo da Súmula 166 do STJ. (fls. 40/58). Os autos vieram 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA 

PRELIMINAR Alega a impetrada que o presente mandamus deve ser 

extinto, nos termos do art. 485, VI do CPC, ante a falta de interesse de agir 

da impetrante, decorrente da inadequação da via eleita, já que o caso 

necessita de dilação probatória (fls. 40/58). Todavia, ao contrario do que 

afirma a autoridade coautora, verifica-se que os documentos 

colacionados pela impetrante, inclusive o Termo de Apreensão e Depósito, 

são aptos instruir a inicial e, por conseguinte, demonstram a existência de 

indícios de violação ao seu direito liquido e certo, quanto ao não 

recolhimento do tributo (ICMS). Nesse sentido é o entendimento do STJ, in 

verbis: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. 

TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS. PROVA PRÉVIA 

SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O JUSTO RECEITO A ENSEJAR A 

IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROVIMENTO 

DO RECURSO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE O 

EGRÉGIO TJSE CONTINUE O JULGAMENTO, CONFORME ENTENDER DE 

DIREITO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. [...] 2. In casu, o impetrante juntou diversos 

documentos em sua exordial, dentre os quais se destacam Autos de 

Infração e Termo de Depósito lavrados pela Secretaria de Estado da 

Fazenda de Sergipe que demonstram a retenção de bens transferidos 

pelas filiais da Contribuinte que trafegam pelo Estado de Sergipe, a fim de 

provar a existência de indícios razoáveis de que houve violação de seu 

direito líquido e certo de não ser compelida ao recolhimento do ICMS nas 

operações de transferência de bens entre seus estabelecimentos. Daí 

depreender-se que a inicial se encontra devidamente instruída com prova 

suficiente dos fatos invocados nas razões iniciais, autorizando o 

questionamento do ato coator por meio do veículo processual do Mandado 

de Segurança. Nesse contexto, o acervo probatório juntado é suficiente 

para possibilitar o processamento do mandamus, sendo prematura a 

extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. Presente o pressuposto 

constitucional de liquidez e certeza do direito vindicado pelo impetrante, 

tendo em vista a apresentação de documentação comprovando a 

Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe tem efetivado a retenção de 

bens transferidos pela filiais do recorrente, mantém-se a decisão que 

determinou prosseguimento do mandamus na instância de origem, com a 

notificação da autoridade coatora para que preste as informações de 

estilo. 4. Agravo Interno do Estado de Sergipe a que se nega provimento. 

(AgInt no RMS 43.407/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019) (sem grifo no 

original) Assim, vislumbra-se que o acervo probatório é suficiente ao 

processamento do writ, nos termos da Lei 12016/09, razão pela qual 

afasto a preliminar arguida pela impetrada. DA LIMINAR Compulsando os 

autos, denota-se que é o caso de deferimento parcial da liminar vindicada, 

vejamos: Alega a impetrante que apresentou a nota fiscal ao fisco no 

momento da autuação, todavia, este alegou que referida nota era inidônea, 

sendo lavrado o Termo de Apreensão e Depósito n. 1140612-3. A 

impetrante narra, também, que no momento da autuação explicitou que se 

tratava apenas de transporte entre filiais, motivo pelo qual não se justifica 

a lavratura do auto de infração e lançamento dos tributos (ICMS) e 

multas/penalidades. Em contrapartida, a autoridade coautora informou que 

a lavratura do TAD (Termo de Apreensão e Depósito) é legal, uma vez que 

a mercadoria estava desacompanhada da nota fiscal válida referente à 

movimentação entre as cidades de Jaciara e Rondonópolis/MT. Assim, a 

autoridade coautora afirma que a impetrante descumpriu as obrigações 

previstas nos artigos 17, XIV e XV, 35, 35-A, da Lei Estadual que 

regulamenta o ICMS no Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.098/98), devendo 

sofrer as consequências de seus atos. Deste modo, tem-se que a 

questão cinge-se em aferir a legalidade do ato imputado à autoridade 

coatora no que tange à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 

1140612-3. No caso dos autos, diante da descrição fática e dos 

documentos colacionados, verifica-se que o ato praticado pela impetrada 

é parcialmente ilegal, porquanto embora seja cabível a lavratura do Termo 

de Apreensão e Depósito pela falta da nota fiscal relativa ao transporte da 

mercadoria, com saída de Jaciara/MT e entrada em Rondonópolis/MT, é 

incabível a cobrança de ICMS sobre esta, eis que se trata de remessa 

entre filiais, afrontando, por conseguinte, a Súmula 166 do STJ, in verbis: 

Súmula 166, STJ - Não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE 

MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO 

INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples 

deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma 

empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese 

de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de 

mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 

AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 

07-06-2016) Assim, observa-se que a sobredita súmula está em pleno 

vigor, não prosperando a alegação do impetrado, de que está 

ultrapassada e que não está vinculado a ela. Conforme se extrai do Termo 

de Apreensão e Depósito (fls. 29/30) está inserido no cálculo de crédito 

tributário, além da multa pela obrigação acessória no valor de R$ 

23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), o ICMS devido no valor 

de 7.956,00 (sete mil novecentos e cinquenta e seis reais). Deste modo, 

conclui-se que o ato está eivado de parcial ilegalidade, vez que deveria 

constar somente o valor da multa decorrente da obrigação acessória (art. 

113, §3º do CTN). Nesse ponto, cumpre ressaltar que mesmo se tratando 

de operação não tributada (ICMS), como é o caso dos autos, já que se 

trata de circulação de mercadoria entre filiais, se faz necessária a 

emissão de nota fiscal, nos termos do art. 35, §1º da Lei Estadual n. 

7.098/98: Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do 

imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus 

estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver 

vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao 

fornecimento de informações e atendimento das demais exigências 

previstas em normas complementares. § 1º A obrigação acessória deve 

ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não 

tributadas ou isentas de imposto. § 2º As pessoas físicas e jurídicas, 

mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as 

informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública. 

Frise-se que a emissão de nota fiscal é considerada uma obrigação 

acessória, vez que está prevista na legislação estadual como uma 

obrigação de fazer do contribuinte ou do responsável pela operação 

(artigo 113, § 2º, do CTN), sendo que sua inobservância acarreta em 

penalidade pecuniária (art. 113, §3º, do CTN). Art. 113. A obrigação 

tributária é principal ou acessória. § 1º A obrigação principal surge com a 

ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 

decorrente. § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e 

tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. § 3º A 

obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se 

em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Assim, 

considerando que o impetrante não estava na posse da nota fiscal relativa 

ao transporte da mercadoria de Jaciara/MT à Rondonópolis/MT, escorreita 

a aplicação da multa pela inobservância da sua obrigação acessória. 

Consigne-se que a nota fiscal emitida para a entrada da mercadoria em 

Jaciara/MT é inidônea para transportar o produto para outra localidade, 

porquanto já produziu os seus efeitos fiscais, a teor do previsto no art. 

35-B, inciso IV da Lei Estadual n. 7.098/98, in verbis: Art. 35-B 

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: IV 

- já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais; Dito isso, restou 
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comprovada a parcial legalidade do ato imputado à autoridade coatora, 

sendo a concessão parcial da liminar necessária para cassação do ato 

ilegal, qual seja, não recolhimento do ICMS. Frente a estas constatações, 

torna-se evidente o direito líquido e certo da impetrante em não recolher o 

ICMS inserido no Termo de Apreensão e Depósito n. 1140612-3. Portanto, 

presente o fumus bonis juris. Além disso, nota-se também que se encontra 

presente o periculum in mora, vez que persistindo tal situação, a 

impetrante teria que recolher o montante relativo ao ICMS indevido, 

acarretando prejuízos no campo financeiro. DISPOSITIVO I. Ante o 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada para suspender a 

cobrança do ICMS no Termo de Apreensão e Depósito n. 1140612-3, eis 

que se trata de ato ilegal, nos termos da Súmula 166 do STJ. Dê-se ciência 

à Autoridade Coautora para cumprir a presente decisão no prazo de 72 

(setenta e duas) horas. Considerando que as informações já foram 

apresentadas, abra-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 12 da 

Lei n. 12.2016/09. Tendo em vista o deferimento parcial da liminar, o 

processo terá prioridade para julgamento, conforme preconiza o art. 7º, § 

4º, da Lei nº 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 16 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO TONIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 100040-88.2019.811.0010 Requerente: Arnaldo Tonin 

Requerido: Banco Finasa S/A incorporado pelo Banco Bradesco 

Financiamento S/A Vistos em correição, Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com perdas e danos, proposta por Arnaldo Tonin em desfavor do 

Banco Finasa S.A, incorporado pelo Banco Bradesco Financiamento S/A. 

O requerente narra, em síntese, que consta como proprietário de um 

automóvel Fiat Palio Week 6 machas, no cadastro do Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso/DETRAN. Afirma que o mencionado 

veículo foi vendido em 2007 para a extinta empresa Executiva Automóveis 

e desde o fato o referido veículo não foi transferido, mesmo com 

autorização para transferência de propriedade de veículo ATPV 

preenchido, assinado e reconhecido firma. Aduz, ainda, que no dia 

30/07/2014, prestou declaração informando a Sefaz/MT, Detran/MT e 

Bradesco Financiamento a venda do veículo a pessoa de João Vieira Filho, 

alienado fiduciariamente junto ao Banco Finasa S/A e por negligência do 

requerido não foi efetuado a transferência do veículo ao novo proprietário. 

Por fim, afirma que passou a receber em seu endereço, notificações e 

autuação de infrações de trânsito e, diante da falta de alteração na 

anotação de mudança de proprietário perante o DETRAN/MT, gerou o não 

pagamento de impostos e multa de trânsito, tendo seu nome inscrito na 

dívida ativa do Estado de Mato Grosso, bem como protesto. Diante dos 

fatos expostos, o requerente pleiteia, dentre outros pedidos, a obrigação 

do requerido de promover a anotação de mudança de propriedade do 

veículo, a condenação do requerido na repetição do indébito a título de 

indenização por dano material, além da condenação do requerido em 

indenização por danos morais. O requerido apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva do requerido para figurar 

no polo passivo da ação. No mérito pugnou pela improcedência da ação, 

ao argumento de que o requerente não comprovou os fatos narrados na 

inicial e muito menos os danos sofridos. Subsidiariamente, em caso de 

condenação, pugna que o valor seja arbitrado de forma proporcional, de 

forma que não represente para o requerente enriquecimento sem causa. 

Protestou pela produção de todos os meios de provas em direito admitidas 

(id. 214000811). O autor apresentou impugnação pugnando pela rejeição 

da preliminar de ilegitimidade passiva da requerida. Ainda, requereu a 

procedência da ação (id. 21872358). Fundamentação. Da preliminar de 

ilegitimidade passiva. A instituição financeira, preliminarmente, pretende 

seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, ao argumento de que simplesmente financiou a compra do 

automóvel descrito na inicial. A legitimidade para agir em juízo se trata de 

uma das condições da ação. Sobre o tema, lição de Fredie Didier Jr.: A 

legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é condição da 

ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os 

sujeitos. Não basta que se preencham os 'pressupostos processuais' 

subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É 

necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada 

situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se 

discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 

'pertinência subjetiva da ação', segundo definição doutrinária. No caso em 

tela, observa-se que a ação foi proposta visando, principalmente, compelir 

o requerido a realizar a transferência do veículo objeto da lide a João 

Vieira Filho, proceder com a baixa do gravame e demais restrições 

porventura existentes. Verifica-se que a instituição financeira, ora 

requerida, concedeu crédito a João Vieira Filho e alienou o veículo Fiat 

Palio, sem que o bem fosse previamente transferido para este. Contudo, 

as obrigações pretendidas pelo autor não podem ser imputadas à 

instituição financeira, que foi responsável por simplesmente liberar o 

crédito para João Vieira Filho, a fim de que este pudesse adquirir o bem, 

uma vez que nos termos do artigo 123, § 1º do Código de Trânsito 

Brasileiro, o proprietário do veículo é quem deve realizar a transferência, 

in verbis: Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1º. No 

caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar 

as providências necessárias à efetivação da expedição do novo 

Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais 

casos as providências deverão ser imediatas. (...)". Assim, considerando 

que a instituição financeira foi responsável somente pela liberação do 

crédito ao novo comprador, esta não pode ser responsabilizada pela 

ausência de transferência do veículo. Nesse sentido a jurisprudência: 

“DIREITO CIVIL. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO, 

PELO ALIENANTE E PELO ADQUIRENTE, DOS DEVERES DE 

TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. 

OBRIGAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. 

DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO RECONHECIDO. I. O credor fiduciário não 

tem o dever de transferir ou fiscalizar a transferência do automóvel 

adquirido mediante o financiamento concedido junto ao órgão de trânsito 

competente, senão a prerrogativa de inscrever a própria alienação 

fiduciária com vistas à sua eficácia erga omnes, consoante a inteligência 

dos artigos 123, inciso I e § 1º, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 

1.361, § 1º, do Código Civil, e 66, caput e § 10, da Lei 4.728/1965. II. O 

credor fiduciário não responde por danos eventualmente sofridos pelo 

vendedor do automóvel em decorrência da manutenção do registro da 

propriedade junto ao órgão de trânsito, mesmo porque a este se impõe o 

dever de comunicar a venda para efeito da sua liberação obrigacional. III. 

Recurso da Autora desprovido. Recurso da Ré provido.” (Acórdão 

n.1189211, 20161610120398APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 

02/08/2019. Pág.: 292/294). (negritei). No mesmo sentido: EMENTA: AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 

DE VEÍCULO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR 

DANOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. A instituição 

financeira, que concedeu crédito ao comprador do veículo, não tem 

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende 

obrigação de efetuar a transferência de propriedade do veículo junto ao 

órgão de trânsito, bem como indenizar danos decorrentes da ausência de 

transferência. (TJ-MG - AC: 10702140672800002 MG, Relator: Pedro 

Bernardes, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019). (negritei). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE 

VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. De 

acordo com o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao novo 

proprietário diligenciar junto ao órgão de trânsito competente e efetivar a 

transferência da propriedade do bem. 2. É parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da ação de obrigação de fazer, fundada na pretensão de 

transferência do veículo, a instituição financeira que apenas concedeu 
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crédito ao comprador do bem. 3. Impõe-se a reforma da sentença, neste 

tópico, devendo o feito ser extinto em relação a instituição financeira 

requerida. Acolhida a preliminar, prejudicada a análise dos demais tópicos 

do recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - APL: 

01192559220158090100, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de 

Julgamento: 04/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

04/04/2019). Portanto, sendo a instituição financeira parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da ação, a extinção da ação é medida que se 

impõe. DISPOSITIVO. Diante do exposto, acolho a preliminar arguida pelo 

requerido, em razão da manifesta ilegitimidade da instituição financeira 

para residir no polo passivo da ação, extinguindo-se o feito sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando 

este último em 10% sobre o valor dado à causa. Publique-se. Intimem-se. 

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as anotações e baixa de praxe. Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA BENTO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000670-13.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:PATRICIA MARIA 

BENTO LINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGNER POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002352-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

VICTOR ADRIANI ANANIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ADRIANI ANANIAS OAB - MT21268/O (ADVOGADO(A))

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL MONTRESOR MOHAMMAD (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimação 

da parte exequente para apresentar o valor atualizado do débito e, 

posteriormente, a parte executada para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento da condenação atualizada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000352-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIMAR COSTA XAVIER (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 29750523 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002866-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DE FATIMA ALEGRETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALEIXO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 29983435 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 

nº 10683,Disponibilizado - 21/2/2020 e publicado em 26/02/2020 não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no 

prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BERNARDO BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 29615781 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-54.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO RICAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DANILO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-77.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-17.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA DOS ANJOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000128-92.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVIANO DO NASCIMENTO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30319660, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000668-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000668-77.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARGARETE GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS Vistos. DEFIRO o 

pedido da parte autora e, em consequência DETERMINO a expedição de 

ofício ao Detran/MT para que, no prazo de 15 dias, forneça à parte autora 

a 2ª via do CRV da motocicleta marca HONDA, modelo CG 150 TITAN ES, 

ano 2005/2005, placa JZW 7845 independentemente da prévia quitação 

dos débitos pendentes. Após, tornem os autos conclusos para análise 

acerca do recebimento do recurso interposto pela parte requerida. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002262-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ARAGAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002262-63.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ROSANE ARAGAO DE SOUZA Visto, etc. Defiro 

a expedição de ofício ao INSS (Instituo Nacional do Seguro Social) na 

forma requerida no ID nº 29997063. Int. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001548-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO LUFT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 
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1001548-06.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARCOS ROGERIO LUFT 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Intime-se o 

executado para realizar o pagamento da quantia relativa à multa 

cominatória previamente fixada (ID. 26159519), devendo fazê-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523, 

§1º, do CPC. No mais, considerando a insistência da executada em não 

cumprir com a obrigação de fazer a que foi condenada, determino a 

intimação da executada para que realize a transferência para seu nome 

conforme determinado pela Turma Recursal (ID. 22644295), no prazo de 

05 dias, sob pena de multa diária de R$500,00. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000147-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000147-69.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA Vistos. 

Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 dias, acerca da exceção de 

pré-executividade oposta nos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001431-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINICIUS COSTA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001431-78.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: WINICIUS COSTA ARAUJO Vistos. Indefiro o pedido de 

penhora online nas contas do executado, uma vez que este sequer foi 

citado da presente demanda. Assim, determino que o exequente se 

manifeste, no prazo de 05 dias, indicando o correto endereço do 

executado, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR VIEIRA CAVALCANTE DE MOURA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000003-61.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: CLEUDIMAR VIEIRA 

CAVALCANTE DE MOURA CHAGAS EXECUTADO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Verifico que a 

petição ID. 29327392 não pertence aos presentes autos, uma vez que se 

refere ao processo n. 1000209-07.2017.8.11.0023. Assim, determino a 

intimação da executada para que se manifeste, caso queira, no prazo de 

05 dias, acerca do possível equívoco na juntada. Sem prejuízo, intime-se o 

exequente para que dê prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLI LOHRAYNE ROCHA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE KAREN DA SILVA OAB - MT27635/O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DE SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000637-23.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: MIRELLI LOHRAYNE ROCHA 

DIAS EXECUTADO: MARIANA DE SOUZA RIBEIRO Vistos, etc. 1. Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o 

OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, 

eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. 

Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência 

de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprirfielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo de fixar 

honorários advocatícios em favor do (a) d. advogado(a) da parte credora, 

uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. 8. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002359-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002359-63.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ALDEMIRA TELES DA SILVA Vistos. Indefiro o 

pedido de penhora online nas contas do executado, uma vez que este 

sequer foi citado da presente demanda. Assim, determino que o 

exequente se manifeste, no prazo de 05 dias, indicando o correto 

endereço do executado, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA MARIA DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida no id n.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001881-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GEVANILSON DA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIDE PAULINO GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002182-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DOS REIS SOUZA SANTANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-32.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO FULADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO COMERCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTACAO LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILAINE BRITO SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ROGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002179-13.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 
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de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001552-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVELTON VIVIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANIA MELO DE FRANCA FERREIRA 01016786140 (REQUERIDO)

ELIVANIA MELO DE FRANCA FERREIRA (REQUERIDO)

ELTON LUIS FERREIRA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000671-95.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ARIVELTON 

VIVIAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BERTONI DARI NITSCHE, 

EMILLY SILVA DE CARVALHO POLO PASSIVO: ELIVANIA MELO DE 

FRANCA FERREIRA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 16 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que as os embargos à declaração de id n. 9237081 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte promovida para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos os embargos à declaração de 

id n. 9237081.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que as os embargos à declaração de id n. 9237081 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte promovida para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos os embargos à declaração de 

id n. 9237081.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000680-57.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO MARQUES DE 

ABREU POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 16 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL TORRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000682-27.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIEL TORRES 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ROCHA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000683-12.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOAO PEDRO 

ROCHA MAYER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRA MENDES 

FRANCO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 

09:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001272-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOUZA PAVAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30371551 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-61.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MONALLIZER BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB AGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Autos nº 1000628-61.2020.8.11.0010 

Requerente: Monallizer Brito da Silva Requerido: Cab Águas Pontes e 

Lacerda LTDA Vistos, etc. Antes de apreciar o pedido de tutela de 

urgência, entendo imprescindível que a requerente informe se já residiu na 

cidade de Pontes e Lacerda/MT, cidade da qual adveio o débito que gerou 

a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Assim, determino a 

intimação da autora para, no prazo máximo e improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, informar se já residiu na cidade e Pontes e 

Lacerda/MT e em caso positivo declinar o endereço. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HONORIO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30360096 e seguintes.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 122413 Nr: 6695-30.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURALDO NUNES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Tendo em vista restar comprovado, conforme documentos encartados aos 

autos, o integral cumprimento do benefício da transação proposta ao autor 

do fato, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RURALDO NUNES 

MONTEIRO, qualificado nos autos, nos termos da Lei de Juizado Especiais 

e do Código de Processo Penal.

Certifique-se o registro do nome do autor do fato no livro de beneficiados 

com a transação penal para o fim previsto no artigo 76, § 4º, da Lei 

9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001730-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOHANN DUARTE SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001730-55.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: YOHANN DUARTE SAMPAIO Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 
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1000167-94.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CRISTIANA SOUZA DA SILVA 

EXECUTADO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A, 

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Vistos, etc. 1.DEFIRO o pedido de penhora 

online, via sistema BACENJUD, nas contas da parte executada, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss 

da CNGC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução. 2. Em razão da penhora 

positiva, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Art. 854. 

(...) § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 

será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. 

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Na 

oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a manifestar o 

interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação entre as 

partes, bem como a, caso queira, opor embargos à execução no prazo 

legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. Decorrido o prazo 

assinalado, o bloqueio automaticamente se transformará em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5º, do CPC): Art. 854, § 5º Rejeitada ou não 

apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante 

indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 4. Após, não 

manifestado interesse em realização de audiência para tentativa de 

conciliação pelas partes e, não apresentados embargos à execução no 

prazo legal, libere-se o valor em favor da parte credora. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000193-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000193-58.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista 

que a liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para 

comprovação pela parte executada de pagamento da RPV expedida, nos 

termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora online 

na conta bancária do Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, 

com fulcro no art. 6º do referido provimento, c/c. art. 854, do CPC e art. 

512 e ss da CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto 

sobre a renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão 

judicial, a teor do que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a penhora 

positiva, intime-se a parte executada para eventual manifestação no prazo 

legal, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de 

manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 

854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) 

dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em 

favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento 

do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 

11/2017-CM (art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000489-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M BORTOLOTO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000489-80.2018.8.11.0010. EXECUTADO: M BORTOLOTO COMERCIO - 

ME EXEQUENTE: ELISANGELA SOARES DE JESUS Vistos, etc. 1. Atento 

ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000249-91.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: DEBORA REGINA DA ROCHA Vistos, etc. 1. Atento ao 

pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos anexos. 2. Ainda, 

ante a criação do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 
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ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas 

e envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT, 

sendo positiva a restrição, conforme documentação que segue. 3. Assim, 

determino a intimação das partes a se manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias acerca das restrições realizadas. 4. Caso o veículo restrito 

esteja gravado com alienação fiduciária, deve o Exequente, no mesmo 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos informações a respeito do agente 

financeiro, bem como o local onde o bem pode ser encontrado, a fim de 

possibilitar expedição de mandado de penhora e avaliação, sob pena de 

indeferimento. Registro que nesse caso, o devedor fiduciante, ora 

Executado, possui expectativa do direito à futura reversão do bem 

alienado no caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do que 

já fora quitado, em caso de rescisão, sendo tal direito passível de penhora 

nos termos do art. 835, XII do CPC. (Precedentes: Resp. 679.821/DF; Resp. 

1.051.642/RS; REsp 1.697.645/MG; Resp 1.646.249/RO). 5. Decorrido o 

prazo: Quanto ao veículo que esteja livre de ônus, em nada sendo 

requerido, expeça-se Mandado de Penhora, REMOÇÃO e avaliação, cujas 

informações podem ser extraídas das telas do sistema “Renajud” anexas 

aos autos, ficando desde já a parte EXEQUENTE nomeada como 

depositária fiel do bem, até determinação ulterior. Quanto ao veículo 

gravado com alienação fiduciária, prestadas as informações, tomem-se as 

medidas descritas acima, devendo ainda a instituição financeira ser 

intimada da penhora (art. 835, §3º do CPC). Caso as informações não 

sejam prestadas, tornem os autos conclusos. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

Executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se audiência conforme determina o art. 

53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem 

prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 7. Com a juntada 

do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias. 8. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000197-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000197-95.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista 

que a liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para 

comprovação pela parte executada de pagamento da RPV expedida, nos 

termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora online 

na conta bancária do Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, 

com fulcro no art. 6º do referido provimento, c/c. art. 854, do CPC e art. 

512 e ss da CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto 

sobre a renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão 

judicial, a teor do que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a penhora 

positiva, intime-se a parte executada para eventual manifestação no prazo 

legal, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de 

manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 

854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) 

dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em 

favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento 

do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 

11/2017-CM (art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000078-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000078-03.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: SILVIO FERREIRA DOS SANTOS 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e tornem os autos imediatamente conclusos para penhora on line. 4 

– O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000756-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000756-52.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista que a 

liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para comprovação 

pela parte executada de pagamento da RPV expedida, nos termos do 

Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora online na conta 

bancária do Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, com fulcro 

no art. 6º do referido provimento, c/c. art. 854, do CPC e art. 512 e ss da 

CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a renda 

incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial, a teor do 

que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a penhora positiva, intime-se a 

parte executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma 

do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de manifestação, 

transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do 

CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte 

credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos 

termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 11/2017-CM 

(art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000290-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ALVES GARCIA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000290-58.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: IVONE ALVES GARCIA VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000396-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000396-20.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Tendo em vista que a liquidação do débito foi realizada pela Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do 

prazo para comprovação pela parte executada de pagamento da RPV 

expedida, nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de 

penhora online na conta bancária do Estado de Mato Grosso mantida para 

tais medidas, com fulcro no art. 6º do referido provimento, c/c. art. 854, do 

CPC e art. 512 e ss da CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o 

imposto sobre a renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de 

decisão judicial, a teor do que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a 

penhora positiva, intime-se a parte executada para eventual manifestação 

no prazo legal, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o 

prazo de manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de 

lei (art. 854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 

(quinze) dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor 

em favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para 

recolhimento do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento 

Auxiliar da Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e 

Provimento n.º 11/2017-CM (art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002364-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002364-85.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARCONI PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1.DEFIRO o pedido de 

penhora online, via sistema BACENJUD, nas contas da parte executada, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 

512 e ss da CNGC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução. 2. Em razão da penhora 

positiva, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Art. 854. 

(...) § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 

será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. 

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Na 

oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a manifestar o 

interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação entre as 

partes, bem como a, caso queira, opor embargos à execução no prazo 

legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. Decorrido o prazo 

assinalado, o bloqueio automaticamente se transformará em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5º, do CPC): Art. 854, § 5º Rejeitada ou não 

apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante 

indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 4. Após, não 

manifestado interesse em realização de audiência para tentativa de 

conciliação pelas partes e, não apresentados embargos à execução no 

prazo legal, libere-se o valor em favor da parte credora. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000142-47.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: BRUNA FRANCISCA DA SILVA Vistos. 

Considerando a dificuldade em se satisfazer o crédito ora executado, 

DEFIRO o pedido de suspensão da CNH da parte executada. Manifeste-se 

o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do prosseguimento do 

feito. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000196-13.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista 

que a liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da 
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Presidência do Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para 

comprovação pela parte executada de pagamento da RPV expedida, nos 

termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora online 

na conta bancária do Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, 

com fulcro no art. 6º do referido provimento, c/c. art. 854, do CPC e art. 

512 e ss da CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto 

sobre a renda incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão 

judicial, a teor do que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a penhora 

positiva, intime-se a parte executada para eventual manifestação no prazo 

legal, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de 

manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 

854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) 

dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em 

favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento 

do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 

11/2017-CM (art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000762-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PAIXAO GERALDINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Autos nº 1000762-93.2017.8.11.0010 

Exequente: Ana Paula Paixão Geraldino Executado: Estado de Mato 

Grosso Vistos etc, Infere-se dos autos que decorreu o prazo de 60 

(sessenta) dias fixado no Provimento 11/2017-CM, para pagamento da 

requisição de pequeno valor (certidão de id. 1568835). Assim, necessário 

o cumprimento do disposto no artigo 6º do referido Provimento, in verbis: 

Art. 6º O juiz promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via 

BACENJUD, na ausência de comprovação do depósito judicial do valor 

líquido. Ante a ausência de pagamento do PRV determino o sequestro do 

numerário da conta única do Estado de Mato Grosso (CNPJ n. 

03.507.415.0001/44), no valor de R$ 5.488,36 (cinco mil quatrocentos e 

oitenta e oito reais e trinta e seis centavos). Restando a penhora positiva, 

intime-se a parte executada para eventual manifestação no prazo legal, 

tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de 

manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 

854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) 

dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em 

favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento 

do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 

11/2017-CM (art. 5º). Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002060-28.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NUNES GAZETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO GOMES BEZERRA (REU)

MARIA DO CARMO PIRES BEZERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Certidão Processo: 1002060-28.2019.8.11.0018; Valor causa: R$ 

40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[Usucapião 

Extraordinária]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Promovo a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para fornecer endereço atualizado da confinante MARIA JOSÉ DA SILVA, 

outrora não localizada para responder a ação, conforme diligência ID 

29815643, no prazo legal. JUARA, 13 de março de 2020 MARIA CARLA 

REZENDE FIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002022-16.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ROSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA PROCESSO n. 1002022-16.2019.8.11.0018 Valor da 

causa: R$ 47.920,90 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: TEREZINHA 

ROSA PEREIRA Endereço: Rua Porto Velho, 426, Casa, Centro, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, S/N, 4 

Andar, Prédio Prata, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Certifico 

que a contestação ID 30330157 é tempestiva, motivo pelo qual intimo a 

para autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. JUARA, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000174-57.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BONINI MONTEIRO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOAQUIM BRAGA OAB - SP268831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NILDA STEFAN MALUF E OUTROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RENATA LUCIA MALUF (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça em Id. 29140586, para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. JUARA, 13 de março de 2020. 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000249-96.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA GOBETI MAZUR OAB - PR26434 (ADVOGADO(A))

JULIANA ARAGAO FERNANDES COELHO OAB - 131.385.857-95 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça em Id. 30075801, para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da 

missiva. JUARA, 13 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001885-34.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ARAUJO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora acerca da 

certidão do Oficial de Justiça em Id. 28491795, para requerer o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de devolução da missiva. 

JUARA, 13 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001994-48.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE JESUS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça em Id. 28427377, para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. JUARA, 13 de março de 2020. 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000342-93.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PRECIDE DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENTINO NUNES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Intimo a parte autora, por meio do seu 

representante legal, para comparecer neste juízo no prazo de 15 (quinze) 

dias e assinar respectivo termo de compromisso. JUARA, 16 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001913-02.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSANDRO COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça em id. 29046998, pra requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. 

JUARA, 13 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000132-08.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (REQUERIDO)

CECILIA GOSSLER DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça em Id. 30206268, para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. 

JUARA, 13 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000186-71.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA para efetuar o pagamento no valor de R$ 

713,80 (setecentos e treze reais e oitenta centavos), tendo em vista a 

diligencia realizada até a fazenda indicada (55 km da sede do município) e 

também as 08 diligencias realizadas ao endereço residencial do requerido, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001541-87.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Proceder com a intimação das partes acerca da juntada de laudo pericial , 

e ainda proceder com a citação da parte Requerida para contestar o feito 

no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10687 Nr: 1-81.1982.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio Tomazelli, Evilásio Marcos Tomazelli, Benedito de 

Oliveira, Espolio de Rodrigo Henrique da Costa, Antonio de Oliveira, 

Orcelino Domingos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira Filho, Helena Prado de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Jorge Balbino da 

Silva - OAB:MT/3063-A, LÁZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B, Silvio 

Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICARDO BARELA IORI 
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- OAB:18438/O, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, Ricardo 

Prado de Oliveira - OAB:7596-B, TONI FERNANDES SANCHES - 

OAB:19529/O

 PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA JUNTADA DE PETIÇÃO DE 

FLS. 3200/3201 DO PERITO NOMEADO, BEM COMO DA DATA, HORÁRIO e 

LOCAL para INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS, conforme segue: DATA: 

24/03/2020 (vinte e quatro de março de dois mil e vinte); HORÁRIO: 

14h30min. (Quatorze horas e trinta minutos); LOCAL: Av. Rubens de 

Mendonça, nº. 1.856, Edifício Office Tower, Sala 1403 – 14º Andar - 

Bosque da Saúde – CEP 78.050-000 – CUIABÁ (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 4353-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo da Silva Cunha - 

OAB:282071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Higor da Silva Dantas - OAB:MT0019755O

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Ref:88

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106508 Nr: 1411-17.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Valdir Uhry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Steins & Cia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKO FERNANDO FÜLBER - 

OAB:73801, Sérgio Tadeu Covre Martinez - OAB:OAB/PR 7.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para pagamento de diligência junto o site do 

Tribunal de Justiça para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58469 Nr: 956-28.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Vitor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do Magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, promovo a intimação da parte autora da expedição do RPV 

retro, bem como da parte requerida para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76763 Nr: 604-65.2016.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Villalobos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Machado, Roberto Wagner 

Machado, Luci Aparecida Cassoni Machado, Espólio de Ary Moreira 

Ribeiro- rep. Onofre Ribeiro da Silva Neto, Ana Maria de Carvalho Vilella 

Ribeiro Borrego, Espolio de Irany Moreira Ribeiro -rep. Ana Maria Carvalho 

Vilela Ribeiro Longo, Espolio de Alexandrina de Carvalho Vilela Ribeiro- 

rep. Ana Maria Carvalho Vilela Ribeiro Longo, Oslair da Silva, Adriano 

Rogério Pante, Claudio Cassiano de Moura, Manuel Luis da Silva, Luciana 

Cristina dos Santos Pante, Erminio Vendruscolo, Enelita Maria Roggia 

Vendruscolo, Mildo Ari Vendruscolo, Maria Goret Vendruscolo, Ledo 

Vendruscolo, Leda Maria Cavalheri Vendruscolo, Vilda Galante 

Vendruscolo, Olga Guzella, Artur Carvalho dos Reis, Banco do Brasil S/A, 

Orivaldo Alvares Périco, Maria Marmol da Silva, EN Agropecuaria e 

Participações Ltda, Albino Guzella, Fatima Encarnação Alvares de Moura, 

Ana Alvares da Silva, Ruth Senen Ribeiro Perico, Alcebiades Furtado, Ana 

Perico Furtado, Jose Devanir Cardoso de Sá, Decio Alvares Perico, 

Archylles Vendruscolo, Espolio de Lea Dias Porto Ribeiro- rep. Onofre 

Ribeiro da Silva Neto, César Luiz Vendruscolo, Edenildes Aparecida de 

Abreu Vendruscolo, Maria Regina Vendruscolo Kotovicz, João Carlos 

Kotovicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, MARCIO ARI VENDRUSCOLO - 

OAB:24736, VALERIA OLSZEVSKI LAUTENSCHLAGER - OAB:19789

 INTIMAÇÃO da parte requerente para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de 15(quinze), bem como para retirar as cartas 

precatórias a serem distribuídas.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-89.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

I. W. P. D. A. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

ADRIELLY KELLEY PINHEIRO PRADO DE ALMEIDA OAB - 027.629.911-61 

(REPRESENTANTE)

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000006-89.2019.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 222539/2019, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

24/04/2019, às 08hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 20 de fevereiro de 2019 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001813-47.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PINTO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO POSITIVA Certifico e dou fé, eu, Fábio Baldo, Oficial de Justiça, 

que em cumprimento ao r. Mandado de Intimação, expedido pelo Juízo da 

Segunda Vara desta Comarca, em diligências nessa cidade me dirigi no dia 

26/02/2020 às 10:00h ao Hospital São Lucas e ali estando procedi a 

Intimação do Médico Perito: Ricardo Leandro Felipe, o qual bem ciente 

ficou, do inteiro teor da presente Intimação, exarou ciência como se vê no 

anverso do r. mandado e aceitou a contra-fé. Na oportunidade, o Médico 

Perito já indicou a data, hora e local para a realização da perícia, qual seja, 

dia 26/03/2020 às 14:00h no Hospital São Lucas, conforme descrito pelo 

perito no ato de sua intimação. Fábio Baldo Oficial de Justiça Avaliador 

Matrícula 26537
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67484 Nr: 21-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Morello - 

OAB:OAB/SP

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal decorrente de multa aplicada pelo PROCON.

Com a sentença de improcedência dos embargos, a executada cumpriu 

voluntariamente a obrigação, efetuando o deposito judicial e pugnou pelo 

arquivamento dos autos.

O Município fez o levantamento dos valores.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte já cumpriu a obrigação imposta, 

portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando 

seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o cumprimento da obrigação.

Sem custas e honorários.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada às fls. 77.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36448 Nr: 614-22.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dailton Linhares Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 DESPACHO

Considerando a certidão retro, e, visando preservar a celeridade 

processual, NOMEIO em substituição o médico RICARDO LEANDRO 

FELIPE, CRM/MT 5839, para efetuar a perícia na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 466 do Código de 

Processo Civil.

 No mais, cumpra-se integralmente a decisão de f. 192.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55521 Nr: 1732-62.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Considerando a informação de f. 162-v e, por vislumbrar a possibilidade 

de habilitação dos sucessores da parte autora, a concessão de uma 

oportunidade para que haja habilitação do autor por seu espólio ou 

sucessores é medida que se impõem.

Assim, nos termos do artigo 313, I, do Novo Código de Processo Civil 

SUSPENDO o presente, para que seja providenciada a substituição 

processual do autor por seu espólio ou, na forma do artigo 687 e 

seguintes do Estatuto Adjetivo Civil.

Desta forma:

1) INTIME-SE o patrono da parte autora acerca da presente decisão e para 

que, querendo, promova a substituição do autor por seu espólio e indique 

seus sucessores no prazo de dez (10) dias, inclusive, regularizando as 

representações processuais;

2) Inexistindo habilitação no prazo assinalado, o presente feito será 

remetido ao arquivo;

3) Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41148 Nr: 1587-40.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/O MT

 D E C I S Ã O

I. Considerando que o exequente manifestou desistência dos imóveis 

penhorados à f. 139 (matrículas n° 488 e 2.196), determino a 

desconstituição da penhora, com as devidas baixas à margem das 

matrículas.

 II. DEFIRO o pedido de f. 158/159 e para tanto, DETERMINO a expedição de 

mandado para penhora e avaliação do imóvel indicado à f. 160, devendo a 

parte exequente arcar com o pagamento de diligência necessárias.

III. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente 

de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre 

o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

IV. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

V. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me conclusos para decisão.

VI. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos 

conclusos.

VIII. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8539 Nr: 143-50.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Lisboa Leite, Angela Aparecida 

Piovesan Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 DESPACHO

INDEFIRO a petição de f. 182, vez que incumbe à parte diligenciar em 

busca do bem. Pois, o Poder Judiciário não é mero despachante da parte 

Exequente cabendo-lhe expedir ofícios aos mais diversos órgãos na 

tentativa de localização de bens, ônus esse que recai sobre as partes.

 Dessa forma, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 474 de 788



 Cumpra-se expedindo o necessário.

Após, arquive-se definitivamente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65484 Nr: 2637-96.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou as 

contrarrazões. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64223 Nr: 1575-21.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSP, Ademir da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado da Saúde de Mato 

Grosso, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:MT/15.489, Moacir Velozo Junior - OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DECISÃO

 Por ora, indefiro o pedido de f. 200/201.

 CERTIFIQUE-SE quanto à existência de valores remanescentes vinculados 

à conta judicial, caso sejam encontrados, proceda-se a devolução à parte 

requerida.

 Ainda, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos orçamentos devidamente discriminados, do tratamento a 

ser realizado.

 Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação, e 

conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71366 Nr: 1939-56.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matias Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:MT/15.489, Moacir Velozo Junior - OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimação da parte requerida quanto juntada de extrato de ref.149.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35751 Nr: 3331-41.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Soares Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de f. 163, para tanto determino:

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito.

 EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados nos autos 

em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado, devendo ser 

observado a conta bancária indicada à f. 163-v.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28176 Nr: 753-42.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, 

Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de f. 210/211.

 Dessa forma, expeça-se Ofício Requisitório – RPV - nos termos da 

Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento referente aos honorários de sucumbência por 

meio do sistema eletrônico e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28180 Nr: 757-79.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta por ATAÍDE PAIVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados 

nos autos.

A parte exequente apresentou o valor que entende ser devido pelo INSS.

O INSS impugnou o valor, momento em que apresentou seus cálculos às f. 

177/179, perfazendo o montante de R$ 172.985,53 (cento e setenta e dois 

mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

 Instada a se manifestar, a parte exequente concordou com os cálculos (f. 

181/182).

 A autora pugna pela homologação dos cálculos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente, no montante de 

R$ 172.985,53 em 11/2019 nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – Precatório e RPV 

(s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas 

de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 
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impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28515 Nr: 1073-92.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenice Fernanda Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Ferraz, Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 DESPACHO

Defiro o pedido de f. 44 assim, intime-se pessoalmente a representante do 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção, consoante o disposto no art. 485, inciso III, 

c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 113016 Nr: 4306-48.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, MOACIR VELOZO JUNIOR - OAB:17762/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a última petição dos autos em apenso (f. 44), intime-se 

pessoalmente a representante do exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento no feito trazendo as informações 

solicitadas pelo seu patrono, sob pena de extinção, consoante o disposto 

no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55897 Nr: 2117-10.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

 EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados nos autos 

em favor da parte autora, devendo ser observado a conta bancária 

indicada à f. 142.

Após, intime-se a parte autora para pugnar o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57206 Nr: 3443-05.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Vani Agropecuária - ME., Jose Aparecido 

Vani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar-se quanto à 

exceção de pré-executividade apresentada às f. 64/71.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59787 Nr: 2337-71.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanira Nunes de Assis, Antonio Nunes de Assis, 

Maria de Fátima Nunes de Assis Carvalho, Aparecida Nunes de Assis, 

Mario Nunes de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

 Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ANTONIO NUNES 

DE ASSIS e outros em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

Às f. 159/160 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor da patrona da parte autora.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60827 Nr: 3440-16.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

 Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ARCINA MARIA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Às f. 146/147 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte autora.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.
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Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60828 Nr: 3441-98.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Reis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

 Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MANOEL ALVES 

REIS NETO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Às f. 161/162 foram expedidos os respectivos alvarás com levantamento 

dos valores depositados em favor da patrona da parte autora.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Intime-se a parte exequente pessoalmente quanto à liberação dos valores.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62515 Nr: 5133-35.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Vilela da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62538 Nr: 3-30.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Gonçalves da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 DESPACHO

Declaro, por motivo de foro íntimo, suspeição para apreciar o presente 

feito, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC.

 Remetam-se os autos ao substituto legal, para processamento e 

julgamento do feito.

Anote-se a suspeição no sistema e na capa dos autos, evitando-se a 

conclusão indevida a este Magistrado.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34526 Nr: 2100-76.2009.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, José Alcir Paulino, 

J. Lisboa da Hora - EPP, Celso Ricardo Borba Azoia, Leandro Pilocelli, J. A. 

Paliosa Madeiras-EPP, Jonas Artur Paliosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Gilberto Pinto Funes Júnior - OAB:10599- 

MT

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,12(cento e 

quarenta e nove reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o número único do 

processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, 

que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42413 Nr: 2842-33.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carbonizadora Vegetal do Vale do Arinos Ltda, 

Jose Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55737 Nr: 1956-97.2012.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Raiumunda da Silva, Alice Pereira, 

Andrelino Pereira Primo, Francisco Pereira, Vera Lucia de Lima, Celíria 

Pereira, Francisco Nunes Rosa, Cenira Pereira Souza, Carlindo de Jesus 
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Marçal, Doralice Pereira Primo Rosa, Geraldo Pereira, José Pereira, Onícia 

de Jesus Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte requerente para conhecimento e manifestação 

quanto à correspondência devolvida de fl.111, com a informação de “não 

existe o número”, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62744 Nr: 206-89.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Maria Mess, Helio Aloisio Dill

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mees, Dilma Salete Mess, Paulino 

Davi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, LUIZ CARLOS CARASSA - OAB:4223, RODRIGO 

LUIZ MARTINS - OAB:8981, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar patrono das partes quanto ao retorno dos autos da instância 

superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69228 Nr: 917-60.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir da Silva Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT - Administradora de Consorcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 Certifico que ate a presente data não veio para os autos contestação ao 

presente feito. Assim, promovo vistas à parte requerente para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70868 Nr: 1715-21.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste o presente feito 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71270 Nr: 1894-52.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 negativo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77759 Nr: 1005-64.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 POSITIVA- SINOP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103824 Nr: 8658-83.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados- 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:22011/O, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 30/04/2020, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67200 Nr: 3832-19.2014.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, RdNS, DdNeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPO LUNA - 

OAB:12418, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:12418, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mojuí dos Campos- PA - Positiva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43904 Nr: 1015-50.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldina Alves de Morais-ME, Geraldina Alves 

de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro o pleito de fl. 60, expeça-se ofício aos Cartórios Distribuidores 

desta Comarca, para que seja verificado a existência de abertura de 

inventário/arrolamento em nome da parte executada.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 4580 Nr: 1706-84.2000.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Arinos Ltda ( H. Colonial)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 D E C I S Ã O

 Diante da manifestação da Procuradoria da União (fl. 233) defiro o pedido 

de conversão em renda dos valores bloqueados à fl. 190.

Determino a expedição de alvará judicial que deverá ser preenchido com o 

CNPJ da Instituição, podendo proceder a busca de dados no sistema 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 478 de 788



Siscon.

Intime-se a União para apresentar guia.

Após, expeça-se o alvará.

Com a expedição do respectivo alvará venha-me concluso para liberação.

Após assinado, deverá o alvará ser encaminhado via malote digital à conta 

única juntamente com a Guia em branco e cópia de liberação do alvará 

para que o TJMT proceda o pagamento do débito.

Com a vinda do comprovante de pagamento, vista a Fazenda Nacional 

para manifestar acerca da satisfação do débito ou pugnar o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61641 Nr: 4269-94.2013.811.0018

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão 

Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB: MT/12914, Arnaldo Ramão Medina - OAB:12914

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se o a capa e registro dos autos para cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada por seu advogado constituído nos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35510 Nr: 3076-83.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toshimitsu & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14705 Nr: 384-53.2005.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Orlando Neto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Brás da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT, Moacir Velozo Junior - OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAI - RELATÓRIOTrata-se de pedido de inventário dos bens 

deixados pelo falecimento de Adonias Braz da Silva, sendo inventariante 

seu irmão José Orlando Neto da Silva.Foi apresentada a relação de 

herdeiros e as descrições dos bens a serem arrolados, bem como foi 

exibido o plano de partilha, obedecendo-se na divisão dos bens a paridade 

dos quinhões hereditários para os herdeiros.Às fls. 132/133 foi 

apresentado o plano de partilha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36747 Nr: 912-14.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani, Shirley Aleixo Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Styler Comercio de Materiais Para Construção 

Ltda-ME, Cecrisa Revestimentos Ceramincos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thainara Jessica da Silva Aued - OAB:24598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Mauro Eduardo Vichnevetsky Aspis - OAB:57596, 

Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B, THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:291194

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Compulsando os autos, vislumbro que a parte requerida impugnou o valor 

da proposta de honorários periciais apresentada pela empresa REAL 

BRASIL, argumentando que o valor apresentado se mostra muito superior 

ao preço usualmente praticado, além disso, pugnou por nova nomeação 

de perito.

Realmente verifico que o valor está um pouco acima dos valores 

praticados nessa comarca, o que inviabilizaria o acesso a jurisdição, já 

que o adimplemento do significativo valor apresentado poderia configurar, 

em tese, óbice intransponível para a parte.

Demais disso, o perito judicial deve ser de confiança do JUÍZO, e não das 

partes, por óbvio! Assim, totalmente insubsistente a tentativa de se 

substituir o perito nomeado, com base em meras conjecturas desprovidas 

de comprovação, acerca da inidoneidade da expert. Outrossim, não há na 

Comarca de Juara perito de confiança deste juízo apto a realizar a pericia 

em questão, de modo que não impede a nomeação de empresa sediada 

em Cuiabá.

Assim, não vislumbro a necessidade de modificação do perito, uma vez 

que a empresa REAL BRASIL é de confiança desse juízo, inclusive 

estando cadastrada no cadastro de peritos da Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS e nos termos do § 3° do art. 465 do CPC, 

ARBITRO os honorários periciais em favor da empresa REAL BRASIL no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser rateado entre as requeridas, 

na proporção de ½ (metade) para cada.

 Quanto ao pagamento, determino que este seja parcelado em 03 (três) 

vezes, no mais CONSIGNO que as partes deverão adiantar o pagamento 

de 1/3 do valor, mediante depósito na conta judicial, comprovando-se nos 

autos o pagamento.

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão.

 CUMPRA-SE.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42451 Nr: 2879-60.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. Neves Comércio - ME, Rafael Pessini 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Através da petição de fl. 155, a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as 

declarações de imposto de renda, relacionadas a parte executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 
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passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de fl. 155, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as 03 (três) últimas declarações 

de imposto de renda da executada, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo a Executada.

Por fim, oficie-se o Indea para que este informe a existência de 

semoventes em nome da parte executada.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58418 Nr: 904-32.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Tocantins - UNITINS, EDUCON- 

Sociedade Civil de Educação Continuada Ltda (EADCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erion Schelenger de Paiva 

Maia - OAB:OAB/TO 5.075, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 DECISÃOApós detida análise dos autos, entendo ser a hipótese de se 

acatar a petição de fl. 440 e seguintes, reconhecendo a incompetência 

deste juízo.Sim, pois após a propositura da presente ação, a parte 

requerida foi transformada em uma universidade pública pertencente ao 

Estado do Tocantins, consoante se depreende da lei n° 3.124/2.016 (f. 

452).Assim, verifica-se a incompetência absoluta deste juízo, eis que 

figura como réu na ação uma autarquia do Estado de Tocantins, sendo 

competente para apreciação e julgamento do feito uma das Varas 

Fazendárias da Comarca da Capital daquele Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61164 Nr: 3781-42.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Giroletta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 - Brasil Telecom Celular S/A, OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se o a capa e registro dos autos para cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada por seu advogado constituído nos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39137 Nr: 3158-80.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. S. Siqueira-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562

 D E S P A C H O

Cumpra-se a determinação de fls. 363.

Cite-se a parte requerida por edital.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39060 Nr: 3081-71.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Gerson Raul 

Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 DECISÃO

Compulsando os autos, vislumbro a determinação imposta a este juízo (fl. 

775).

Desse modo, defiro a produção de prova oral com o depoimento pessoal 

de ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 05/05/2020 às 13h30min.

No mais, expeça-se ofício a SEMA, para que esta informe “quem foi o 

usuário do CCSEMA da Fazenda Fronteira em 28 e 29 de janeiro de 2010”.

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79531 Nr: 1787-71.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdMC, AJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido veiculado na 

inicial para tornar definitiva a guarda em favor dos autores, bem como fixo 

o direito de visitas a requerida/ genitora em finais de semana alternados 

assistida pelos guardiões e sem pernoitar, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas 

serão suportadas pela requerida, suspensa a exigibilidade ante a justiça 

gratuita.Expeça-se termo de guarda definitivo em favor dos 

autores.Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103043 Nr: 8300-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 DEFIRO em parte o pleito de fls. 68/72.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem indicado à fl. 70.

Após, com a juntada da avaliação manifestem-se as partes em 15 (quinze) 

dias.

Caso reste infrutífera a penhora acima descrita, volte-me concluso para 

apreciação dos demais pedidos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79535 Nr: 1789-41.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanete Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos para 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e 

inexistentes os débitos lançados pela requerida. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 

da Súmula do STJ), com base no INPC – Lei nº.6.899/81-, e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do 

CJF/STJ, desde o evento danoso/prejuízo.Determino que a parte requerida, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, retire todas as restrições que lançou em 

nome do requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite de duas vezes o montante da 

condenação.JULGO extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do CPC.Intime-se a parte requerida através do advogado 

que peticionou por ultimo nos autos, apresentando o 

substabelecimento.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94353 Nr: 3885-92.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos, 

declarando a inexigibilidade da CDA n° 201614543 que instrumentaliza a 

execução fiscal anexa. Julgo extinto o feito, nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC.Translade-se cópia da presente sentença à execução fiscal 

85282.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado do débito.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-55.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAINA CLARIAN BERGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

HAROLDO HATANAKA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000394-55.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:RAINA CLARIAN 

BERGO SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO POLO PASSIVO: SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS 

LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 05/05/2020 Hora: 

08:00 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-35.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS (TESTEMUNHA)

DIEGO MARTIN PAES DE BARROS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UAGNER ROGERIO MARTINS (TESTEMUNHA)

RUANNYTO PEREIRA DE MELO (TESTEMUNHA)

MILTON QUEIROZ LOPES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Considerando o retorno do AR 

para proceder a citação do requerido Ruannyto Pereira de Melo, 

impulsiono o presente feito ao autor para manifestação, no prazo legal. 

JUARA, 16 de março de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002217-77.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DANIEL TRIGUEIRO CRISPIM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, ESPECIFICAR 

UMA PESSOA PARA O CARGO DE DEPOSITÁRIO FIEL, A FIM DE 

POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO, UMA VEZ 

QUE, APESAR DA LISTA DE AUTORIZADOS APRESENTADOS PELA 

PARTE NA ID 26539298, NÃO CABE A ESTA SECRETARIA OU AO OFICIAL 

DE JUSTIÇA ESCOLHER O FIEL DEPOSITÁRIO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001741-39.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Divino de Souza (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA EXPEDIÇÃO 

DAS CERTIDÕES DE HONORÁRIOS NOS AUTOS, RESSALTANDO SER 

DESNECESSÁRIO O COMPARECIMENTO PESSOAL EM CARTÓRIO PARA 

SUA RETIRADA, VEZ QUE ASSINADA DIGITALMENTE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000438-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

intimação do (a) Advogado (a) da parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000437-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ANTE A AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000442-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ANTE A AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000435-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ANTE A AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-12.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDINEI NOATTO (EXECUTADO)

KATIA DE OLIVEIRA NOATTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000702-12.2016.8.11.0025 VISTOS 

ETC. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

as custas no que tange ao preparo da Carta Precatória. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 02 de agosto de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85256 Nr: 5815-37.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA 

- OAB:11124/MS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16308-A

 Processo: 5815-37.2011.8.11.0025 (Cód. 85256)

CREDOR: Bom Lar Materiais de Construção Ltda. Epp

DEVEDOR: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Cuida-se de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de 

sentença, no bojo da qual foi determinado que o exequente, Bom Lar 

Materiais de Construção Ltda. EPP, regularizasse sua representação 

processual, juntando aos autos procuração para levantamento dos 

valores depositados em Juízo em nome do seu procurador constituído, 

tendo o exequente atendido o comando judicial e juntado às fls. 130, 

procuração subscrita pelo sócio Florindo Biava Neto e às fls. 131, cópia 

da sua 11ª Alteração Contratual.

No entanto, é de conhecimento deste Juízo que apesar da referida 

empresa ainda estar ativa perante os órgãos de registro, se trata de 

devedora contumaz e parte executada em diversas ações que tramitam 

nesta comarca (códs. 112932, 95339, 91523, 82974, 85210, 54630 e 

outras), nas quais, apesar do longo tempo de tramitação, nunca se logrou 

êxito em localizar bens passíveis de penhora, evidenciando que plano 

fático, não mais exerce suas atividades, possivelmente por ter sido 

dissolvida irregularmente.

Por sua vez, o documento de fls. 131, remonta ao ano de 2011 e não traz 

informações recentes sobre a atual situação jurídica da empresa e seu 

quadro societário.

Nesses moldes, havendo indícios de uma possível dissolução irregular da 

empresa exequente, bem como dúvidas quanto a sua composição 

societária, determino a intimação do exequente para que junte aos autos 

documentação atualizada da sua regularidade empresarial, no prazo de 05 

dias.

Ainda, determino seja certificada existência do crédito depositado nestes 

autos em favor da Bom Lar Materiais de Construção Ltda., nos autos em 

que a referida empresa é parte executada.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39927 Nr: 3848-93.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER NORTE ALIMENTOS LTDA - EPP, 

ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO, ANTONIO BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O

 Portanto, não é preciso ter conhecimento técnico do valor do ativo 
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florestal se ele não está sendo explorado (se está, a solução é bem mais 

simplória: basta tomar o projeto de manejo e ali estará quantificado e 

especificado o que será explorado e, consequentemente, a expressão 

econômica daquele bem).No demais, porque o meirinho indicou dificuldade 

na consecução da diligência e se tratando de interesse do credor, 

determino seja o exequente intimado a providenciar os meios para 

realização da diligência, que deverá ter seus valores margeados, 

abatendo-se o montante que o credor deverá dispender para identificar a 

localização do imóvel (seja fornecendo GPS, seja indicando pessoa a 

acompanhar o meirinho).Intime-se, recolhidas as diligências e fornecidos 

os meios, expeça-se mandado de avaliação da propriedade e, ao depois, 

dê-se ciência aos devedores, vindo conclusos na sequência, para 

designação do leilão judicial ou análise de eventual pedido de 

adjudicação.Providências necessárias.Juína/MT, 13 de março de 

2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33297 Nr: 1617-30.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DIAS FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Processo nº: 1617-30.2006.811.0025 Código nº: 33297

Exequente: Fazendo Pública Estadual

Executado: Milton Dias Flor

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazendo Pública Estadual em 

face de Milton Dias Flor, que tramita há praticamente 14 anos, que se 

arrasta judicialmente em busca de constrição de bens/patrimônio do 

devedor, o que se mostrou infrutífero até o presente momento.

 Desse modo e dando efetividade concreta ao entendimento sufragado 

pela Corte Cidadã no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, 

vinculado aos TEMAS 566 a 571, segundo os quais – naquilo que importa 

à hipótese dos autos – “havendo ou não petição da Fazenda Pública e 

havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 

(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional 

aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual 

o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma 

do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o juiz, depois 

de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato”, e porque há evidente possibilidade 

de reconhecimento da prescrição intercorrente, porque, segundo o STJ, 

somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da não bastando para tal o mero 

peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre 

ativos financeiros ou sobre outros bens, determino a intimação da 

Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão, no prazo de 15 dias, 

pena de presunção de concordância.

Intime-se, expedindo-se o necessário e decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 12 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54945 Nr: 1226-36.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAFER MÁQUINAS E FERREMETAS LTDA, 

EVERALDO PEREIRA LEITE, MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Processo nº: 1226-36.2010.811.0025 Código nº: 54945

Exequente: Fazenda do Estado de Mato Grosso

Executado: Dimafer Máquinas e Ferremetas Ltda e outros

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Manifesta-se o exequente requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 

1 (um) ano, fl. 96, ante a tramitação de processo administrativo de 

compensação.

Considerando o fundamento, defiro a suspensão requestada. Decorrido o 

lapso temporal, certifique-se e dê-se vista ao exequente, no prazo de 15 

dias, e, advirto que segundo a dicção do entendimento jurisprudencial 

sufragado nos temas 566 a 571 do STJ, a interrupção de contagem dos 

prazos deferidos no artigo 40 § 2° da LEF e de transcurso de prescrição 

intercorrente, não depende de pronunciamento judicial, contando-se 

automaticamente da ciência de inexistência de bens ou de 

desconhecimento do paradeiro do devedor fiscal, e somente se interrompe 

com a citação válida a efetiva constrição de bens do devedor, que fica 

expressamente ressalvado para eventual declaração de extinção de ação 

em trâmite.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 12 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117089 Nr: 8196-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA VAZ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 Processo nº: 8196-76.2015.811.0025 Código nº: 117089

Exequente: Município de Juína - MT

Executado: Rosenilda Vaz de Matos

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Manifesta-se o exequente requerendo a suspensão do feito até a data de 

06/04/2020, em virtude do parcelamento existente do débito tributário.

Defiro a suspensão do feito até a data requestada. Decorrido o lapso 

temporal, certifique-se e dê-se vista ao exequente para se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, e que, desde já, 

advertido sobre a dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos 

temas 566 a 571 do STJ, acerca da suspensão e da prescrição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 12 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 699-74.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA, ANA LUCIA 

HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Colocada a questão nesses termos, voltando os olhos ao caso presente, 

sem qualquer justificativa fática, requereu a credora da suspensão do 

passaporte internacional dos devedores, sem sequer se preocupar em 

diligenciar em saber se eles o possuem, o que já demonstra o generalismo 

do pedido, estampando sua irrazoabilidade.Vale dizer: a adoção dessa 

medida é eficaz e justificável quando, por exemplo, o devedor contumaz e 

renitente, apesar de sua situação de inadimplência, esteja, 

comprovadamente, desfrutando de viagens ao exterior, revelando 

capacidade econômica e financeira que não se corrobora com a condição 
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de devedor contumaz de dívida sob execução judicial, o que nem de perto 

chegou de ser demonstrado pela exequente, razão porque, quanto a esta 

restrição, rejeito o pedido autoral.Noutro vértice, porque as demais 

medidas (suspensão de CNH e dos cartões de crédito), como apontado 

alhures, não caracterizam cerceamento da liberdade ou da dignidade do 

devedor, hei por bem DEFERI-LAS, para determinar:(a)restrição de uso 

(bloqueio) da CNH (carteira nacional de habilitação) dos executados pelo 

prazo de 12 meses ou até que demonstrem terem quitado ou garantido a 

dívida exequenda, determinando que tal diligência se faça por meio de 

registro nos sistemas eletrônicos do DETRAN/MT, DENATRAN, CONTRAN; 

(b)bloqueio de toda movimentação financeira por meio de cartões de 

crédito registrados em nome e no CPF dos devedores, pelo mesmo período 

de sustação acima designado.As ordens aqui exaradas devem ser 

executadas, preferencialmente, mediante anotação dos bloqueios e ofícios 

nos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Judiciário, certificando-se 

tudo nos autos.Realizadas as diligências, ciência ao credor para 

impulsionamento do feito.Às providências.Juína/MT, 13 de março de 

2020.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121286 Nr: 2165-06.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GOMES LEAL BRANDÃO, ALAN 

DOUGLAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Esgotado o prazo aqui concedido, venham conclusos independente de 

manifestação da credoraSem prejuízo de tais diligências, porque a 

execução tramita há quase 4 anos, sem sequer ter havido citação dos 

réus, na esteira do que preconiza o art. 921 do NCPC, independentemente 

de remessa dos autos ao arquivo provisório, é indiscutível que a marcha 

prescricional intercorrente já teve início, afinal o que previu o legislador foi 

um prazo de suspensão (1 ano da não localização de bens ou do 

paradeiro do devedor), o que não depende da ida dos autos ao arquivo 

provisório, porque não é esse o fato que dispara a contagem prescricional 

e sim a deserção patrimonial ou a não localização do devedor, raciocínio 

que se aplica, mutadis mutandis, dos Temas 566 e 567 da jurisprudência 

em tese do STJ, e, portanto, deve ser a autora intimada a se manifestar 

sobre o transcurso do prazo prescricional, na hipótese, ex vi do que 

estabelece o § 5º do art. 921 do NCPC.Desse modo, rejeito o pedido de 

citação editalícia do avalista, determino que a credora adote as 

providências para a citação regular do devedor e, ao mesmo tempo, se 

manifeste sobre a possibilidade de aplicação da regra prescricional do art. 

921 do CPC/15 à execução em comento.Às providências.Juína (MT), 13 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264 Nr: 315-83.1994.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - 

SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL F. DIAS & CIA LTDA. - 

SUPERMERCADO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INTERESSADA PARA SE 

MANIFESTAR, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19418 Nr: 387-55.2003.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIR LAGOAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKL, ONÍCIO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INTERESSADA PARA SE 

MANIFESTAR, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 217-25.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS VERDAN LTDA, LUIZ ELOY BIELIK 

PEREIRA, CARMEM TEREZINHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:OAB/MT 13.373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, MÁRCIA APARECIDA DAVID - OAB:4889-A/MT

 [...].Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que as 

diligências promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade dos 

executados restaram infrutíferas, parece-me que se acham satisfeitas as 

condições e requisitos ensejadores do arrefecimento da proteção 

constitucional do devedor ao sigilo fiscal e justificam o DEFERIMENTO do 

pedido de pesquisas de bens de sua propriedade passíveis de penhora, 

por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD.No que 

tange ao pedido de levantamento de valor, verifica-se do extrato de fl. 191 

que a quantia foi desbloqueada por ser apresentar irrisória frente ao 

débito exequendo, razão porque indefiro-o.Noutro passo, considerando o 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

IAC n. 01/STJ, de que a ideia de prescrição intercorrente sempre esteve 

presente no ordenamento jurídico processual, porque é corolário lógico do 

princípio da estabilidade das relações jurídicas, e, sendo assim, porque a 

execução se iniciou antes da vigência do CPC/2015, as regras de 

prescrição são aquelas definidas no julgamento suso mencionado, isto 

é:“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do 

CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo 

ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação 

analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).1.3 O termo inicial do art. 1.056 

do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se 

encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, 

uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a 

reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado 

CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 150914 Nr: 272-38.2020.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CRESTANI, Zeli Piassa Crestani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL VANIR DA SILVA - 

OAB:21177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, visando garantir aos autores a possibilidade de demonstrar 

de modo cabal e não por simples afirmação a sua condição de 

hipossuficiência, determino sejam intimado a, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, juntando documentos 

(contracheque, extrato bancário, declaração de IRPF, certidão negativa de 

bens imóveis, etc.) que comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito 

de viabilizar a análise do pedido, ou, no mesmo prazo, promova o 

recolhimento das custas judiciais.Emendada a inicial, recolhidas as custas 

ou comprovada a miserabilidade afirmada nos ET, tornem os autos 
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conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.Intimem-se.Às 

providências.Juína, 13 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 150935 Nr: 287-07.2020.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CRESTANI, Zeli Piassa Crestani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO 

INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL VANIR DA SILVA - 

OAB:21177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 287-07.2020.811.0025 (Código nº: 150935)

EMBARGANTE: Paulo Roberto Crestani e outra

EMBARGADO: Massa Falida de Rizzieri Agro Industrial Ltda.

EMBARGOS DE TERCEIRO

VISTOS.

Cuida-se de embargos de terceiro aviados em face de ordem judicial 

exarada nos autos dos processos falimentares de Rezzieri Agro Industrial 

Ltda. (nº 4028-17.2004.8.11.0025 - cod. 2418) e Rezzieri Madeiras Ltda. 

(nº 13-59.1991.8.11.0025 – cod. 4991), a qual, segundo os autores, 

resultou na constrição/indisponibilização de bens de titularidade do casal, 

adquiridos há mais de 25 anos, conforme registrado na escritura imobiliária 

n. 31.280, do CRI do 6º Ofício Notarial da Capital, correspondentes aos 

lotes urbanos de n. 56 e 57, da Avenida Roma, Bairro Jardim Itália, 

Cuiabá/MT.

Pretendem seja determinada, em sede liminar, a baixa da restrição judicial 

sobre os imóveis, porque a aquisição da propriedade seria muito anterior à 

sentença de quebra, o que já serviria a revelar a boa-fé na aquisição 

imobiliária, justificando o manejo da ação judicial incidental em 

desenvolvimento.

Traçados estes fatos, verifica-se que a pretensão verbalizada pelo 

embargante já foi materializada nos autos nº 4808-29.2019.811.0025 – 

Cód. 150935, tratando-se este de mera reprodução daqueles autos, 

tornando evidente a ocorrência de litispendência.

A litispendência se caracteriza pelo ajuizamento de duas ações que 

possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

nos termo do art. 337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil:

“Art. 337. (...)

 § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior:

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já 

está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, 

ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). 

Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se 

verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655).

Também leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de 

mais de um processo simultaneamente (…) Demonstrada, pois, a 

ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a 

identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, 

o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de 

Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., p. 281).

Sendo assim, concluo pela existência da litispendência entre as ações, 

tendo em vista que todas as partes são iguais, têm mesmo pedido e causa 

de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º ao 3º, do NCPC, a qual pode ser 

conhecida de ofício, conforme previsão do §5º do mesmo dispositivo legal.

Evidenciada, portanto, a ocorrência de litispendência, a extinção do 

processo sem julgamento de mérito é a medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, V do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 983 Nr: 172-21.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BONFIM DE ALMEIDA, ALDENOR 

BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Portanto, rejeito a infeliz tentativa de adiamento da marcha processual, 

porque a impugnação à avaliação é preclusa tanto lógica quanto 

temporalmente, e, destituindo os leiloeiros anteriormente nomeados, 

porque inertes há mais de 3 anos quanto ao dever de adotar as medidas 

para realização da hasta pública, nomeio, em substituição, como leiloeiro 

público para tal mister, o Sr. Carlos Henrique Barbosa, Mat. Jucemat 032, 

com endereço profissional na Avenida Miguel Sutil, 9803, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá, CEP 78043-305, devendo ser intimado da nomeação e 

das condições do leilão, cientificado dos deveres contidos no art. 884 do 

CPC, bem como apresentar as datas para a realização da primeira e 

segunda praça.Em observância ao disposto no artigo 1.131 da CNGC e 

art. 24, parágrafo único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de 

comissão, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

que deverá ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou 

remição, arbitro honorário em 2,5% (dois e meio por 

cento).Oportunamente, expeça-se o edital para fixação no lugar de 

costume e publicação na rede mundial de computadores, em especial nos 

sítios eletrônicos especializados em alienações judiciais, bem como na 

imprensa escrita e falada, preferencialmente de âmbito regional. Conste no 

edital que a praça ou leilão se realizará por meio eletrônico, 

preferencialmente, atendidos os lances de conformidade com o previsto 

na norma processual.Intime-se o executado, bem como sua cônjuge, por 

meio de edital, do dia, hora e local da alienação judicial. Havendo 

arrematação, proceda-se à imediata lavratura do auto de ocorrência (art. 

901 do CPC).Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente 

assinado, faça os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo para a correta realização da hasta pública.Às 

providências.Juína/MT, 16 de março de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4659 Nr: 4040-31.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCHI FRANCISCO POLETTO, 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE JUINA LTDA, DIONÍSIO 

DAMIANI, LEO MEZZOMO, LÍDIO IORIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Sem prejuízo e no mesmo prazo de 15 dias, verificando que a execução 

tramita há mais de três lustros, e que, ao menos desde 2008, não houve 

mais ato de constrição alguma, somente discussão sobre a arrematação 

do imóvel leiloado, o que é matéria de interesse direto dos arrematantes e 

não do exequente, demonstrando-se, com clareza, ser bastante provável 

que a marcha da prescrição intercorrente esteja em curso há mais de uma 

década, e defronte ao entendimento sufragado pela Corte Cidadã no 

julgamento do IAC n. 01, segundo o qual a ideia de prescrição 

intercorrente sempre esteve presente no ordenamento jurídico processual, 

porque é corolário lógico do princípio da estabilidade das relações 

jurídicas, intime-se o exequente a apontar as eventuais causas de 

interrupção, suspensão, impedimento da marcha prescricional, abordando 
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e enfrentando todos os temas, de forma específica, delineados na 

jurisprudência do STJ, quais sejam:“1.1Incide a prescrição intercorrente, 

quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de 

prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída 

do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do 

prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo 

judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do 

transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência 

apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na 

data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se 

pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo 

prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação 

irretroativa da norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de 

Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).Decorrido prazo, 

com ou sem manifestação do credor, certifique-se e conclusos para 

novas deliberações. Providências necessárias.Juína/MT, 16 de março de 

2020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85149 Nr: 5674-18.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRLEY ALARCÃO MORAES GOMES, HOSPITAL 

BENEFICÊNCIA DE JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICAL MINAS HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5674-18.2011.811.0025 – Código 85149Exequente: Hospital 

Beneficiência de Juina Ltda e outroExecutado: Medical Minas Hospitalar 

LtdaVISTOS, Pretende o exequente a repetição da ordem de constrição de 

ativos financeiros em nome da executada ou a certificação quanto a 

confirmação de que ela não possui vínculo com instituições financeiras, ao 

argumento que já teria feito depósito em conta bancária de titularidade da 

empresa demandada. Indefiro o pedido em questão, porque já realizadas 

em duas oportunidades distintas (fl. 218 e 236) a tentativa de bloqueio de 

valores nas contas bancárias da ré e ambas respostas acusaram 

inexistência de relacionamento com instituições financeiras. (...)Deste 

modo, determino a intimação do credor a se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente a partir desses critérios definidos na jurisprudência 

vinculante da Corte Cidadã, retornando os autos, ao depois, para análise 

do cabimento de extinção do crédito pela prescrição ou prosseguimento 

da lide, prazo de 15 dias.Às providências.Juína, 13 de março de 

2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 504-94.2013.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305323, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 504-94.2013.811.0025 – Código 92435

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Edevaldo Teixeira da Silva

VISTOS,

 Defiro o pedido de fl. 84, atualize-se o registro dos autos para constar o 

advogado Dr. Hernani Zanin Júnior OAB/SP n.305.323, como novo 

procurador do exequente.

Na sequência, Intime-o a se manifestar sobre os termos da decisão de fl. 

80, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, torne-me concluso para 

novas deliberações.

Às providências.

Juína, 13 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102949 Nr: 3745-42.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3745-42.2014.811.0025 – Código 102949

Requerente: Danieli Felber

Requerido: Estado de Mato Grosso e Município de Juína

VISTOS,

De proêmio, em estrita observância ao que restou decidido no IRDR n. 

85560/2016, a competência para processamento da liquidação do decisum 

exequendo é do Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual, por ser de 

índole absoluta, deve, sem sombra de dúvidas, ser reconhecida de ofício, 

a fim de que as demais fases procedimentais se realizem no juízo 

competente.

Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para continuar 

processando o feito e declino a competência ao Juizado Especial Cível da 

Comarca de Juína atuando na condição de Juizado Especial da Fazenda 

Pública, nos termos do art. 1º da Resolução n. 004/2014/TP c.c. art. 2º, 

§4º, da Lei Federal n. 12.153/2009.

 Promovam-se as anotações necessárias redistribuindo os autos ao juízo 

declinado.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90814 Nr: 5163-83.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MARCIA WIEBBELING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, HELOIZA RODRIGUES TIEPO - OAB:24427/O, 

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCIMEYRE 

RUBIO PASSOS, para devolução dos autos nº 5163-83.2012.811.0025, 

Protocolo 90814, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000523-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 
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PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO PETENGILL PROCESSO n. 

1000523-44.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 24.000,00 ESPÉCIE: 

[Investigação de Paternidade]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: ADRIANA SOARES DE SOUZA, Endereço: Rua 

Jangada, 117, Modulo 05, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000. POLO PASSIVO: 

Nome: ENOQUE DA SILVA PEREIRA, Endereço: Avenida 1503, 1415, 

Cristo, VILHENA - RO - CEP: 76980-000. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Reconhecimento de Paternidade C/C Fixação de Alimentos C/C 

Concessão de Guarda C/C Pedido de Fixação de Alimentos Provisionais, 

promovida por Adriana Soares de Souza em face de Enoque da Silva 

Pereira. A ação foi distribuída em 15/05/2017, com valor da causa de R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo recebida pelo despacho inicial 

de ID 7969611 em 08/06/2017. DECISÃO: "VISTOS ETC. RECEBO a inicial, 

pois preenche os requisitos do artigo 319 do Novo Código de Processo 

Civil. PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do NCPC. No que tange a fixação dos alimentos provisórios 

em sede de liminar, entendo que no presente feito, o periculum in mora 

está caracterizado, diante da possibilidade do(a) Menor não dispor das 

verbas alimentares mínimas. Contudo, não há indício de que o Requerido 

seja efetivamente o pai da criança, vez que a simples declaração juntada 

nos autos não é o suficiente para comprovar a paternidade do(a) menor. 

Assim, INDEFIRO o pedido de alimentos provisionais, uma vez que 

ausentes os seus requisitos autorizadores. CITE-SE o requerido por Carta 

Precatória, no endereço constante no preâmbulo da exordial, para 

contestar no prazo legal. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. Noutra banda, no que se refere guarda do(a) 

menor K. S., entendo necessária a realização de estudo psicossocial para 

averiguação da real situação em que a mesma se encontra, assim, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial, pela equipe 

interdisciplinar desta comarca, na residência dos genitores do(a) menor. 

Fixo prazo de 20 (vinte) dias para conclusão do estudo. Vista ao parquet. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 08 de 

junho de 2017. Roger Augusto Bim Donega. Juiz de Direito". 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSANE 

INES NOATTO, digitei. JUÍNA, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-92.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN DA SILVA GAMBIRAGE (REU)

JOSE FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000082-92.2019.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ALLAN DA SILVA GAMBIRAGE, JOSE FERREIRA DA 

SILVA VISTOS. Conforme noticiado no Id. 28230315, as partes firmaram 

acordo em relação ao débito objeto do presente processo. Havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para 

que produza os efeitos legais e de direito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Promova-se a baixa de eventuais 

restrições implementadas nos autos (Protesto/Serasajud). Oportunamente, 

recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000847-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DONATO (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000847-63.2019.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: MARIZA DONATO VISTOS. Conforme noticiado no 

Id. 28282360, as partes firmaram acordo em relação ao débito objeto do 

presente processo. Havendo composição amigável, a homologação do 

acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e 

de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Promova-se a baixa de eventuais restrições implementadas nos autos 

(Protesto/Serasajud). Oportunamente, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000891-82.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE P DA SILVA (REU)

EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000891-82.2019.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE, EDSON JOSE P 

DA SILVA VISTOS. Conforme noticiado no Id. 28398851, as partes 

firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

transação para que produza os efeitos legais e de direito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Promova-se a baixa de 

eventuais restrições implementadas nos autos (Protesto/Serasajud). 

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDEMAR KOPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Certifico que aportou nos autos, o 

Ofício de n° 447/2019 proveniente dos autos de n° 972-53.2016.811.0025 

(Código 119277) da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína - MT, onde 

solicita-se os atos constritivos de "Penhora no rosto dos autos" quanto 

aos eventuais créditos existentes em nome da parte executada (Kopp 

Construtora LTDA - ME) até a quantia de R$ 29.667,36 (atualizado até 

maio/2019), nos termos da Decisão anexa. JUÍNA, 20 de janeiro de 2020 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDEMAR KOPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Certifico que aportou nos autos, o 

Ofício de n° 447/2019 proveniente dos autos de n° 972-53.2016.811.0025 

(Código 119277) da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína - MT, onde 

solicita-se os atos constritivos de "Penhora no rosto dos autos" quanto 

aos eventuais créditos existentes em nome da parte executada (Kopp 

Construtora LTDA - ME) até a quantia de R$ 29.667,36 (atualizado até 

maio/2019), nos termos da Decisão anexa. JUÍNA, 20 de janeiro de 2020 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDEMAR KOPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Certifico que aportou nos autos, o 

Ofício de n° 447/2019 proveniente dos autos de n° 972-53.2016.811.0025 

(Código 119277) da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína - MT, onde 

solicita-se os atos constritivos de "Penhora no rosto dos autos" quanto 

aos eventuais créditos existentes em nome da parte executada (Kopp 

Construtora LTDA - ME) até a quantia de R$ 29.667,36 (atualizado até 

maio/2019), nos termos da Decisão anexa. JUÍNA, 20 de janeiro de 2020 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDEMAR KOPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Certifico que aportou nos autos, o 

Ofício de n° 447/2019 proveniente dos autos de n° 972-53.2016.811.0025 

(Código 119277) da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína - MT, onde 

solicita-se os atos constritivos de "Penhora no rosto dos autos" quanto 

aos eventuais créditos existentes em nome da parte executada (Kopp 

Construtora LTDA - ME) até a quantia de R$ 29.667,36 (atualizado até 
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maio/2019), nos termos da Decisão anexa. JUÍNA, 20 de janeiro de 2020 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000233-24.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. M. D. S. (AUTOR(A))

D. L. M. D. S. (AUTOR(A))

J. G. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KAROLINE MACHADO PAES OAB - 051.190.751-69 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) para que emende a petição inicial, adequando o 

polo ativo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

JUÍNA, 16 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000138-91.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WARRISON FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000138-91.2020.8.11.0025 REQUERENTE: 

WARRISON FERNANDES BORGES REQUERIDO: EDSON FERNANDES 

BORGES Vistos, etc. De início, recebo o presente requerimento de 

expedição de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, 

fundamentado na Lei n. 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares. Em tempo, defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. No mais, 

determino: 1. Oficie-se a Agência da Previdência Social localizada nesta 

Comarca, requisitando o envio, no prazo de 05 (cinco) dias, de certidão de 

(in)existência de dependentes habilitados perante a Previdência Social em 

nome do de cujus. 2. Oficie-se a Caixa Econômica Federal requisitando 

que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, todos os valores eventualmente 

vinculados aos dados do de cujus (saldo bancário, FGTS ou PIS). Com a 

juntada dos documentos, abra-se vista ao MPE. Empós, volte-me concluso. 

Às providências. Juína/MT, 6 de fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000631-10.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENAN SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAMIFORTE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANO DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO PARA 

QUE ASSUMA O PATROCÍNIO DA CAUSA EM DEFESA DOS 

EXECUTADOS, BEM COMO APRESENTAR A DEFESA QUE ENTENDER 

PERTINENTE, NO PRAZO LEGAL. JUÍNA, 16 de Março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR (REU)

BRUNO MARQUES LEONEL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000818-47.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: BRUNO MARQUES LEONEL, ELIZEU BEZERRA DA 

SILVA JUNIOR Vistos, etc. Considerando que a apelação da parte autora 

não foi conhecida, bem como que a decisão do relator transitou em julgado 

(Id n. 26385467), permanecendo, portanto, inalterada a sentença de 

extinção, determino o arquivamento definitivo do feito com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000757-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000757-26.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

ITAMAR PEREIRA DIAS Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de Id n. 20834296 e 

requerer o que entender por direito. Atente-se a Secretaria Judicial para o 

disposto no item 7.4 do Provimento n. 56/2007-CGJ. Às providências. Juína 

(MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001286-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (REQUERIDO)

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROBSON RIBEIRO ARRIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001286-11.2018.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP, ROBSON RIBEIRO ARRIGO, CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ 

Vistos, etc. Embora a parte autora tenha comprovado a constituição em 

mora da parte ré, por meio da juntada do documento de Id n. 17986706, 

novamente não será possível apreciar o pedido liminar porque a cópia do 

contrato que supostamente constituiu a alienação fiduciária está faltando a 

página de n. 05. Isto é, da análise do contrato (Cédula n. 003.804.498), 

não consegui localizar a cláusula que constituiu a propriedade fiduciária 

dos bens financiados (aqueles descritos no Quadro II-17) em favor da 

parte credora. Em verdade, ao procurar por todo o corpo do instrumento 

particular a cláusula que supostamente constituiu a garantia, observei que 
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a cópia do contrato apresentada (Id n. 15011033), além de não indicar no 

Quadro da operação a existência de alienação fiduciária, está faltando a 

página de n. 05, impossibilitando a este Juízo compreender se os bens 

financiados foram dados em garantia ou não. Assim, concedo à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar uma cópia do contrato 

que contenha todas as páginas, principalmente a página que prevê a 

alienação fiduciária, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

consequente extinção do processo sem julgamento de mérito. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001735-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEY DA SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001735-66.2018.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCINEY DA SILVA 

CARDOSO Vistos, etc. Renove-se o mandado de busca e apreensão, 

desta vez para cumprimento no endereço informado na manifestação de Id 

n. 25576451, fazendo constar todas as advertências do despacho inicial. 

Autorizo os benefícios dos artigos 212 e 217, ambos do CPC/2015. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000769-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANDER IASTRENSKI (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000769-40.2017.8.11.0025 AUTOR(A): AUTO 

POSTO PASQUALOTTO LTDA REU: EDIVANDER IASTRENSKI Vistos, etc. 

Renove-se o mandado de pagamento, para cumprimento no endereço 

indicado na manifestação de Id n. 29127901, fazendo constar todas as 

advertências do despacho inicial. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000163-41.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICIANE DA SILVA NUNES (REU)

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000163-41.2019.8.11.0025 AUTOR(A): 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME REU: CLEICIANE 

DA SILVA NUNES, EDNA FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Recebo a 

emenda à exordial. Cuida-se de ação ordinária de cobrança em que o(a) 

requerente pleiteia, em sede preambular, o parcelamento das custas 

judiciais, alegando, em síntese, que faz parte do grupo econômico 

composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – 

Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES 

e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as 

três instituições ingressaram com inúmeras ações para recuperação de 

débitos educacionais, cuja somatória das custas judiciais ultrapassa o 

montante de cento e setenta mil reais. Aduz que o pagamento integral de 

todas as custas judiciais quando do momento da distribuição das ações 

ocasionará prejuízos financeiros à instituição. Pois bem. Atenta às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto e com fulcro nos arts. 

98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, defiro o pedido de 

parcelamento das custas de preparo do processo, que deverão ser pagas 

em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira em até 05 

dias da intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. Fica o(a) requerente advertido(a) de que a inadimplência, ainda 

que parcial, acarretará e extinção do processo. A fim de possibilitar o 

lançamento das informações no sistema de arrecadação e viabilizar o 

acompanhamento e controle desta modalidade de pagamento, nos moldes 

do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, a Secretaria deverá encaminhar 

cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, 

para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Superada essa questão, 

recebo a exordial em todos os seus termos, eis que preenchidos os 

requisitos da legislação processual. No mais, em atenção à norma 

fundamental inserta no art. 3º, § 3º, do CPC/2015, a qual dispõe acerca da 

solução consensual dos conflitos, determino a remessa do feito ao 

CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de transação, devendo ser 

designada audiência de acordo com a pauta do mediador/conciliador, 

porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte ré ser 

intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no mínimo. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) requerida(s), advertindo-a(s) de que, não havendo 

autocomposição, o prazo para contestar começará a fluir da data da 

realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem 

como que a ausência de contestação importará na aplicação dos efeitos 

da revelia (art. 344, CPC/2015). Havendo desinteresse da(s) parte(s) 

requerida(s) na realização da audiência, deverá(ão) peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do 

artigo 334). Para comparecimento na referida audiência, intimem-se as 

partes, advertindo-as de que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, §8º do CPC. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001747-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MODELO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (REQUERIDO)

SOMPO SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DECISÃO DE ID 27902226. Juína 16/03/2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000095-91.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000095-91.2019.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ALCYONE DE SOUZA RIBEIRO Vistos, etc. Em 

atendimento à determinação de Id n. 18361437, a parte autora apresentou 

novo cálculo atualizado, assim, recebo a emenda à inicial e determino a 

retificação da autuação para constar como valor da causa o valor de R$ 

4.525,01 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e um centavo). 

Superada essa questão, denota-se que a pretensão visa cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento, ou seja, pagamento de soma em 

dinheiro, e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem 

eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, de 

acordo com o artigo 700, I do Novo Código de Processo Civil. Portanto, 

defiro a expedição do mandado de pagamento, concedendo à parte ré o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa 

(artigo 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que havendo 

pagamento no prazo, ficarão isentos de custas e dos honorários 

advocatícios fixados. Conste, ainda, que nesse prazo, os réus poderão 

oferecer embargos, bem como que caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito 

o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, 

considerando que a parte requerida reside em Comarca diversa, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000058-64.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000058-64.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 2. Cite(m)-se o (a) (s) executado (a) (s), 

conforme requerido na exordial, para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo no patamar de dez 

por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. 3. Caso o (a) 

(s) executado (a) (s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º e art. 

1.051 do Novo Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. 4. Do mandado ou carta de citação 

deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 5. Não 

encontrado (a) (s) o (a) (s) executado (a) (s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830, do Novo Código de Processo Civil. 6. Nos termos do art. 212, § 

2º do NCPC, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 

6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 7. O (a) (s) executado (a) (s) deverá (ão) ter ciência 

de que, nos termos do art. 827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em 

caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 8. Registre-se, também, 

a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Novo 

Código de Processo Civil. 9. Alternativamente, no lugar dos embargos, 

mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá 

ser requerido o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês. 10. Fica(m) o (a) (s) executado (a) (s) advertido(s) que a rejeição 

dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar 

na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte 

exequente, além de outras penalidades previstas em lei. 11. O exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizado o (a) (s) executado 

(a) (s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Novo Código de Processo Civil. 12. 

Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a 

juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou 

semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 13. Registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento de 

eventuais taxas, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil. 

14. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações 

e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Às providências. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117525 Nr: 8624-58.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA COMÉRCIO LATICÍNIOS VALE DO JURUENA 

LTDA, DARLENE DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, MATHEUS DA CRUZ CANDIDO - OAB:362.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Intimem-se as partes acerca da decisão proferida de fls.305/307 bem 

como para que compareçam à audiência de instrução e julgamento a ser 

realizada no dia 16 de setembro de 2020 às 13h 30 minutos.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001290-14.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA TERRA NEGRAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 1001290-14.2019.8.11.0025 Valor 

da causa: R$ 612,20 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: 

AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01435-001 POLO PASSIVO: Nome: SILVIA CRISTINA 

TERRA NEGRAO Endereço: Rua Rezende, 181, Noga, CASTANHEIRA - MT 

- CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO 

BEM, abaixo descrito, depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, 

na sequência, a CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de conformidade com o 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, para, 

querendo, nos prazos indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO 
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e/ou CONTESTAR A AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) A SER(EM) 

APREENDIDO(S): MARCA/MODELO: CHEVROLET/ASTRA ADVANTAGE 

2.0 MPFI 8V FLEXPOWER 5P G TIPO:1 ANO:2008 COR: PRETA PLACA: 

MRM2176 CHASSI: 9BGTR48W08B149615 DEPOSITÁRIO DESIGNADO: 

OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 - DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO (ADVOGADO(A)) VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 

612,20 (seiscentos e doze reais e vinte centavos) ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da execução da liminar com citação, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e vincendas), 

incluindo custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do 

valor do débito, de acordo com os valores apresentados na inicial e 

indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo 

efetuado o pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a 

propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. 

PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar com citação. 4. A requerida poderá 

contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso entender 

direito. 5. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

requerida, como verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A 

contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 

7. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 

Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. DECISÃO: Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido 

por alienação fiduciária. O credor fiduciante demonstra ter constituído em 

mora o devedor fiduciário e junta o respectivo contrato firmado entre as 

partes. Requer o decreto liminar da medida. No tocante ao requisito mora 

do devedor, consoante a redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69, estará ela aperfeiçoada com o simples decorrer do prazo para 

pagamento sem o adimplemento da obrigação. Já para a comprovação de 

que constituiu o devedor em mora, bastará ao credor que comprove a 

expedição de notificação extrajudicial mediante carta registrada com aviso 

de recebimento encaminhada ao devedor no endereço constante no 

contrato, não se exigindo que a assinatura constante no aviso de 

recebimento seja a do próprio destinatário. No caso em estudo, o 

documento acostado demonstra que o autor efetivamente notificou a parte 

requerida. Assim, presente o requisito exigido no art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na petição inicial, devendo ser entregue à parte autora ou 

quem a represente, o qual, desde já, NOMEIO como depositário do bem. 

Cumprida a liminar, CITE-SE a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, contestar o pedido (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com 

as advertências do artigo 344 ambos do CPC. Outrossim, INTIME-SE o 

devedor fiduciário para, também querendo, purgar a mora mediante o 

depósito da integralidade da dívida apresentada pelo credor, incluindo 

custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do valor do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar, 

com a advertência do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se 

os mandados competentes. Frustrada a busca, voltem conclusos para 

determinação estabelecida pelo art. 3º, § 9º do Decreto-Lei 911/69. Fica 

autorizado o Sr. Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender 

necessário, o auxílio policial para o cumprimento da medida. Intimem-se. 

Demais diligências necessárias. Juína/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. JUÍNA, 16 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001576-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS (REU)

MILTON FRANCISCO SALES (REU)

Outros Interessados:

ARAO FERRAZ DA SILVA (CONFINANTES)

EVANILDE HILARIO DA SILVA (CONFINANTES)

OLANDA DAS GRACAS SILVA (CONFINANTES)

JOSE VIANA DA SILVA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001576-26.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 35.578,16 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: MARINA DOS SANTOS Endereço: Rua Olavo Inácio Henz, 

453N, Módulo 5, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARIA APARECIDA DIAS Endereço: Avenida dos Jambos, 204, Centro, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: MILTON FRANCISCO SALES 

Endereço: AVENIDA DOS JAMBOS, 204, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE USUCAPIÃO em desfavor de MARIA 

APARECIDA DIAS SALES e MILTON FRANCISCO SALES, acerca do imóvel 

localizado na Avenida Olavo Inácio Henz, 453N, Módulo 5, Juína/MT, com 

450,00 m². São as confrontações: Norte com lote 21 (30 metros); Sul com 

lote 23 (30 metros); Leste com Av. Olavo Inácio Henz (15 metros); Oeste 

com lote 9 (15 metros). DECISÃO: Vistos etc. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 

334 do mesmo códex, RECEBO a petição inicial. Defiro o benefício da 

justiça gratuita na medida em que a requerente está assistida por 

advogado dativo, fazendo presumir a hipossuficiência de meios para arcar 

com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção. Citem-se, pessoalmente (CPC – Art. 
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246, §3º), os requeridos, confinantes conhecidos e nominados na inicial, e 

por EDITAL, com o prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes 

incertos e desconhecidos identificados (art. 259, inciso I, do CPC). 

Intimem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município, instruindo com cópia do mapa e do memorial 

descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

Código de Processo Civil). O prazo para contestar será contado na forma 

do art. 335 do CPC, observadas as prerrogativas previstas nos arts. 180 e 

229 do mesmo diploma legal, iniciando-se na forma prevista no art. 231, 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína (MT), 

data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000573-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VATER (EXEQUENTE)

CLAUDETE VATER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO(A))

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOSE DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000573-07.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: 

VALDOMIRO VATER, CLAUDETE VATER EXECUTADO: BENEDITO JOSE 

DA SILVA FILHO, MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA Vistos, etc. 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Valdomiro 

Vater e sua esposa em desfavor de Benedito José da Silva Filho e sua 

esposa, objetivando o recebimento de multa decorrente do 

descumprimento de cláusula estabelecida em acordo celebrado entre as 

partes, devidamente homologado por sentença nos autos de n. 

1113-19.2009.811.0025 – Cód. 46721, que tramitou perante a Primeira 

Vara desta Comarca. Edital de citação e intimação expedido em 

08.11.2017 (Id n. 10623212), disponibilizado no DJe (MT) n. 10136 no dia 

09.11.2017 e publicado em 10.11.2017. O sistema lançou de forma 

automática a informação de que o prazo dos executados decorreu em 

29.01.2018. Os executados protocolaram impugnação ao cumprimento de 

sentença em 19.02.2018. Os exequentes arguiram, preliminarmente, a 

intempestividade da impugnação. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos para análise quanto à (in)tempestividade da peça impugnatória. 

Breve relato. Decido. Diretamente ao ponto, o prazo de dilação (artigos 

257, inciso III c/c 231, inciso IV, ambos do CPC/2015), que no caso em 

apreço foi fixado em 30 (trinta) dias, conta-se em dias corridos, pois tem 

por objetivo conferir, em relação à publicação, tempo suficiente para que a 

parte citanda tome conhecimento da ação, portanto, não se dirigindo num 

primeiro momento à prática de nenhum ato processual propriamente dito. A 

propósito: “O prazo do edital de citação, que variará entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) dias, não exige a prática de ato processual em seu transcurso, 

constitui mero prazo dilatório ou de espera contabilizado em dias corridos 

com vistas a dar publicidade da existência do processo e permitir aquele a 

quem se direcione tenha conhecimento do feito e possa exercer o 

contraditório a partir do seu termo final, quando iniciará a contagem do 

prazo processual em dias úteis para ofertar defesa.” (TJ-DF 

00139712420168070001 DF 0013971-24.2016.8.07.0001, Relator: JOÃO 

EGMONT, Data de Julgamento: 13/03/2019, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2019) Observe-se, ainda, que o inciso 

IV do art. 231, do CPC/2015, preconiza que o dia do começo do prazo 

[agora sim o prazo processual, isto é, aquele dirigido à prática de ato 

processual] inicia-se no dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo 

juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. No caso, o edital de 

citação e intimação foi disponibilizado no DJe (MT) n. 10136 no dia 

09.11.2017 e publicado em 10.11.2017 (sexta-feira), de modo que o prazo 

de dilação, fixado em 30 (trinta) dias, teve início no dia 13.11.2017 

(segunda-feira) e fim no dia 12.12.2017 (terça-feira). Findo o prazo de 

dilação, iniciou-se em 13.12.2017 (quarta-feira) o prazo de 15 (quinze) 

dias para pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523, o 

qual é considerado prazo processual, contando-se apenas os dias úteis, 

conforme Enunciado 89 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF e 

nos termos do decidido no REsp n. 1.708.3448-RJ, julgado em 25.06.2019. 

O prazo para pagamento voluntário da obrigação findou-se apenas em 

02.02.2018 (sexta-feira), eis que por força da regra do art. 220 do 

CPC/2015, estavam suspensos o curso dos prazos processuais nos dias 

compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Nos 

termos do art. 525 do CPC/2015, uma vez transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, iniciou-se em 05.02.2018 

(segunda-feira) o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis para que os 

executados, independentemente de penhora ou nova intimação, pudessem 

apresentar, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de sentença. 

Assim, forte nesses fundamentos, concluo que a impugnação protocolada 

em 19.02.2018 é tempestiva, posto que o último dia para a prática do ato 

processual seria no dia 28.02.2018. Superada essa questão, 

considerando tratar-se de pedido de cumprimento de sentença proferida 

nos autos de n. 1113-19.2009.811.0025 – Cód. 46721, que tramitou 

perante a Primeira Vara desta Comarca, forçosa a incidência do disposto 

no art. 516, inciso II, do CPC/2015, o qual dispõe que o cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro 

grau de jurisdição, razão por que declino a competência para processar e 

julgar o presente pedido de cumprimento de sentença em favor da Primeira 

Vara desta Comarca. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, 

remeta-se o feito, com as nossas homenagens, promovendo-se as baixas 

de estilo. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AMARAL COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 
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(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VILA SOPHIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000157-97.2020.8.11.0025 ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: VICTOR AMARAL COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

CONDOMINIO VILA SOPHIA Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais, movida por 

Victor Amaral Costa em desfavor de Condomínio Vila Sophia, já 

qualificados nos autos, aduzindo que no ano de 2016 adquiriu o 

apartamento de n. 11, localizado no bloco C do referido condomínio, e 

desde então passa por transtornos e sofre prejuízos em virtude de 

problemas na tubulação das pias das cozinhas, dos tanques e das saídas 

de água das máquinas de lavar roupas de todos os apartamentos situados 

acima do seu, o que ocasiona o transbordamento de água pelo ralo da 

lavanderia da sua unidade, alagando o apartamento, danificando seus 

móveis e até mesmo o piso (cerâmica). Verbera que efetuou uma limpeza 

nos encanamentos do esgoto, o que resolveu o problema apenas 

temporariamente, eis que houve novo alagamento. Informa, também, que 

após a realização da limpeza, foi identificado que o encanamento de todos 

os apartamentos de uma mesma coluna tem uma única saída, possuindo 

um “cotovelo” para desviar a água do sentido vertical para o sentido 

horizontal num angulo provavelmente menor que 90 graus, o que 

proporciona o acumulo de massa sólida neste “cotovelo”. Assevera, 

ainda, que tentou resolver o problema junto ao requerido, inclusive 

notificando-o para tanto, mas não obteve retorno. Nesse contexto, pugna 

pela concessão de tutela de urgência, liminarmente, para o fim de compelir 

o requerido a providenciar uma limpeza na tubulação do bloco C ou a 

elaboração de uma obra de correção, sob pena de multa diária. 

Apresentou documentos. Breve relato. DECIDO. De início, recebo a 

exordial, pois preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015, bem como defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Pois bem. É 

cediço que para ser deferida a tutela de urgência deverão restar 

preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 300 do NCPC, mais 

precisamente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, 

em que pese os argumentos e os documentos atrelados à exordial, não é 

possível averiguar, nessa fase de cognição sumária, a causa do refluxo 

da rede de esgoto do bloco em que se localiza o apartamento do 

requerente, isto é, se o evento indesejável decorre de erro na construção 

da rede de tubulação de esgoto, de negligência do condomínio na 

manutenção preventiva de entupimentos, da utilização anormal das 

unidades pelos demais condôminos ou de águas pluviais, dentre tantas 

outras causas que possam ser. Com efeito, considerando a 

impossibilidade de precisar a real causa do problema que acomete a 

unidade pertencente ao requerente, em respeito aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, entendo por bem instruir o processo, a 

fim de que, com o contraditório, melhores elementos sejam trazidos ao 

conhecimento deste Juízo. Ademais, não há que se ignorar o fato de que o 

próprio requerente narrou que os problemas existem desde 2016, ou seja, 

há aproximadamente quatro anos, fazendo sucumbir qualquer alegação de 

urgência que justifique a concessão de uma tutela de urgência inaudita 

altera parte que imponha ao requerido uma obrigação de fazer que, uma 

vez cumprida, torna-se irreversível, esbarrando, em última análise, no 

disposto no § 3º do art. 300 do CPC/2015, o qual assevera que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, 

INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA requestada. No mais, em atenção à 

norma fundamental inserta no art. 3º, § 3º, do CPC/2015, a qual dispõe 

acerca da solução consensual dos conflitos, determino a remessa do feito 

ao CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de transação, devendo ser 

designada audiência de acordo com a pauta do mediador/conciliador, 

porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte ré ser 

intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no mínimo. Se a citação e 

intimação da parte requerida depender da expedição de carta precatória, a 

audiência de conciliação/mediação deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, de modo a possibilitar o 

cumprimento, em tempo, do ato deprecado. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

requerida(s), advertindo-a(s) de que, não havendo autocomposição, o 

prazo para contestar começará a fluir da data da realização da audiência 

de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem como que a ausência de 

contestação importará na aplicação dos efeitos da revelia (art. 344, 

CPC/2015). Havendo desinteresse da(s) parte(s) requerida(s) na 

realização da audiência, deverá(ão) peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 

Para comparecimento na referida audiência, intimem-se as partes, 

advertindo-as de que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, nos termos do art. 334, §8º do CPC. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-79.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ANTONIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGLEIDE RIOS OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000100-79.2020.8.11.0025 AUTOR(A): ILDA 

ANTONIA DE SOUZA REU: AGLEIDE RIOS OLIVEIRA Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de consignação em 

pagamento, em que a requerente narra que 13.04.2018 celebrou com a 

requerida contrato de compra e venda de um imóvel rural, pelo qual se 

obrigou a pagar o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 

reais). Informa que pagou, no ato de assinatura do contrato, R$ 

700.000,00 (setecentos mil reais), ficando acertado que o valor 

remanescente de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ou 3.846@ 

(arrobas) de boi capão, seriam pagos após 12 (doze) meses, isto é, em 

13.04.2019. Aduz que a transferência da propriedade ficou ao encargo da 

requerida que, na data do ultimo pagamento (13.04.2019), deveria 

comparecer ao cartório da cidade de Juína-MT para realização da 

transferência do imóvel. Assinala que na data estipulada para o 

pagamento do valor remanescente (13.04.2019), comunicou a requerida 

informando-lhe de que os valores estavam à sua disposição para 

levantamento, bem como de que necessitava da regularização da 

transferência da propriedade junto ao cartório competente. Assevera, 

contudo, que mesmo ciente da sua obrigação, a requerida manteve-se 

inerte, não comparecendo nesta cidade para regularizar a transferência 

da propriedade. Nesse contexto, a requerente ajuizou a presente ação 

objetivando, em sede liminar, autorização judicial para efetivar a 

consignação em pagamento do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) ou o valor equivalente a 3.846 @ (arrobas) de boi capão, 

observando o preço da arroba do dia 13/04/2019, a título de pagamento do 

saldo devedor, e uma vez consignado o valor, seja a requerida intimada 

para promover a transferência da propriedade do imóvel, sob pena de 

adjudicação compulsória do bem. Juntou documentos. Breve relato. 

Decido. Prefacialmente, atenta às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto e com fulcro nos arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, defiro o pedido de parcelamento das custas de preparo do 

processo, que deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da intimação deste decisum, 

e as demais nos meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 

468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, 

qualquer desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como 

fazer os autos conclusos para extinção. Fica a requerente advertida de 

que a inadimplência, ainda que parcial, acarretará e extinção do processo. 

A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema de 

arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade 

de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, a 

Secretaria deverá encaminhar cópia da presente decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço eletrônico: 

dca@tjmt.jus.br. Superada essa questão, considerando que foram 
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cumulados pedidos com procedimentos diversos, registro que a presente 

demanda seguirá o procedimento comum, consoante artigo 327, § 2º do 

CPC/2015. Pois bem. É cediço que para ser deferida a tutela de urgência 

deverão restar preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 300 do 

NCPC, mais precisamente elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os 

quais não foram demonstrados. No caso vertente, de fato, depreende-se 

que as partes firmaram contrato de compra e venda no qual restou 

estipulado, de forma expressa, que a requerida deveria entregar a 

escritura pronta para transferência da propriedade do imóvel até a data 

estipulada para a compradora, ora requerente, efetivar o pagamento do 

saldo remanescente que, segundo a cláusula 4 do instrumento contratual, 

seria de doze meses a contar da assinatura, coincidindo com o dia 

13.04.2019. No entanto, a pretensão de obter uma decisão liminar para 

compelir a requerida a promover, sem que antes possa defender-se e 

apresentar a sua versão dos fatos, a transferência da propriedade do 

imóvel, sob pena de adjudicação compulsória do bem, não me parece uma 

medida razoável. Ora, a própria requerente informa que já se encontra na 

posse do imóvel desde a data da assinatura do contrato, assim não vejo, 

nessa fase de cognição sumária, perigo de dano que justifique a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida. Em outras 

palavras, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial, não 

estou convencida da necessidade de concessão da tutela de urgência, 

pois não vislumbro comprometimento se a tutela for concedida após a 

devida angularização processual e instrução do feito. Isso posto, indefiro 

a tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, faculto o depósito judicial do 

valor equivalente a 3.846 @ (arrobas) de boi capão, observando o preço 

da arroba do dia 13/04/2019, a ser cotado no Frigorífico JBS de Juína-MT, 

conforme disposição contratual. Consigno que o depósito deverá ser 

efetivado no prazo legal de 05 (cinco) dias, sob pena de desconsideração 

desta autorização. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, cite-se a parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, advertindo-o de que a não apresentação da 

contestação importará na aplicação dos efeitos da revelia (art. 344, 

CPC/2015). Intimem-se as partes. Às providências. Juína/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000180-43.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE LIMA MAGALHAES (REQUERENTE)

LUCIMARA LIMA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE LIMA MAGALHAES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000180-43.2020.8.11.0025 REQUERENTE: 

LUCIMARA LIMA DE MAGALHAES, AGNALDO DE LIMA MAGALHAES 

ESPÓLIO: ROSA DE LIMA MAGALHAES Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

alvará judicial formulado por Lucimara Lima de Magalhães e Agnaldo de 

Lima de Magalhães, ambos maiores de idade e plenamente capazes, 

únicos herdeiros de Rosa de Lima Magalhães, falecida em 15.11.2013, a 

qual deixou apenas um bem móvel a partilhar, a saber: Honda Biz 125 EX, 

Placa NPD2363, Chassi 9BC2JC4830BR008177, RENAVAM 334057310, 

ano/modelo 2011/2011. Os requerentes estão devidamente representados 

e de comum acordo no tocante à transferência do veículo para a primeira 

requerente. Apresentaram documentos. Breve relato. Decido. De início, 

defiro os benefícios da justiça gratuita aos requerentes, nos termos do art. 

98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015 e consigno a impossibilidade de conhecer 

do pedido como “alvará judicial”, porquanto a hipótese não se amolda ao 

previsto na Lei n. 6.858/80, sendo necessário o ajuizamento de inventário 

ou arrolamento. Porém, prestigiando os princípios da cooperação, 

instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, recebo 

a exordial pelo rito do arrolamento sumário, haja vista que os requisitos 

previstos no artigo 659 a 663 do CPC/2015 foram devidamente 

preenchidos, pois, conforme narrado alhures, os requerentes são os 

únicos herdeiros da de cujus, são plenamente capazes e, em comum 

acordo, resolveram que a Sra. Lucimara Lima de Magalhães ficará com o 

bem descrito na exordial. Com efeito, imprimindo ao feito o rito do 

arrolamento, é desnecessária a intervenção da Fazenda Pública, a teor do 

disposto no art. 662, § 1º do NCPC, pois qualquer questão fiscal deve ser 

tratada na esfera administrativa. Registre-se que, nos termos do art. 659, 

§ 2º do NCPC, ainda que existam tributos pendentes de pagamento 

incidentes sobre os bens a serem partilhados, não haverá óbice à 

homologação do plano de partilha apresentado pelas partes. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. NÃO 

CONDICIONADO. ARTIGO 659, §2° DO CPC DE 2015. EXPEDIÇÃO DO 

FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. MAIORIA. 1. Na vigência do Código de Processo anterior - 1973, 

a expedição dos formais de partilha e alvarás era condicionada à prévia 

quitação dada pela Fazenda Pública, na forma que estabelecia o § 2.º do 

art. 1.031. 2. Com o advento do Novo Código de Processo Civil a partilha 

amigável poderá ser homologada antes do recolhimento do imposto de 

transmissão causa mortis e, somente após a expedição das diligências 

destinadas à concretização da partilha, haverá a intimação do Fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos, em 

clara alteração ao que dispunha o Código anterior (art. 659, §2° do 

CPC/2015). 3. Ocorrido o trânsito em julgado, a expedição do formal de 

partilha e dos seus respectivos alvarás não mais está condicionada à 

comprovação do pagamento de todos os tributos, verificada pela Fazenda 

Pública, que deverá adotar o procedimento administrativo próprio para a 

sua satisfação. 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. (TJDFT, 

Acórdão n.1105878, 20160111130137APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 

Relator Designado: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 29/06/2018. Pág.: 

319/325) – Grifei. O Desembargador Gilberto de Oliveira, ao proferir seu 

voto no recurso de apelação que gerou a ementa acima descrita, explicou: 

“Portanto, entendo que não é obrigatória a apresentação da quitação de 

tributos, mesmo que existam tributos sendo executados, porque quem tem 

o formal de partilha e não o registra, não o tem. Quando for registrá-lo, 

pagará o tributo por cada um, pagará a sua parte. Então, a justiça não 

pode ficar esperando até que a parte pague o tributo para encerrar um 

processo”. Em tempo, frise-se, ainda, que a hipótese dos autos se amolda 

à condição de isenção tributária prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002 

(art. 6º), porque a moto não possui valor estimado e nem de mercado 

superior a 1.500 UPFs, hoje equivalente a R$ 223.680,00. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a” do CPC/2015, HOMOLOGO o 

plano de partilha apresentado com a petição inicial, relativa aos bens e 

direitos deixados pela de cujus Rosa de Lima Magalhães, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no art. 553 do NCPC, 

adjudicando em favor de Lucimara Lima de Magalhães o bem descrito na 

exordial, devidamente identificado e individualizado no documento de Id n. 

29119695. Custas judiciais pelos requerentes, cuja cobrança deverá ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, 

NCPC. Dispensada a intimação do Fisco, por se tratar de hipótese isenção 

tributária prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º, inciso I, alínea ‘a’). 

Por fim, considerando a ausência de pretensão resistida, a 

desnecessidade de intimação do Fisco em virtude da isenção tributária no 

tocante ao ITCMD, bem como a informação de que o bem está apreendido 

no pátio do Detran-MT e exposto aos efeitos deletérios do sol e das 

chuvas, AUTORIZO, após o trânsito em julgado desta sentença, a 

expedição da carta de adjudicação da motoneta Honda Biz 125 EX, Placa 

NPD2363/MT, Chassi 9C2JC4830BR008177, Renavam 334057310 em 

favor de LUCIMARA LIMA DE MAGALHÃES, porém, por observar a 

existência de gravame registrado no documento do veículo, condiciono a 

efetivação da transferência, perante o órgão de registro e licenciamento 

de veículos competente, à comprovação de quitação do contrato de 

alienação fiduciária que deu origem à referida anotação. Cumpridas as 

determinações, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001549-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO DIAS DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001549-09.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

BRENDO DIAS DA SILVA, SANDRA MARIA PEREIRA DE CUJUS: BENTO 

DIAS DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de inventário, processado na forma 

de arrolamento comum, apresentado pelos herdeiros-filhos Brendo Dias da 

Silva e Yasmin Sofia Pereira Silva, esta menor impúbere devidamente 

representada por sua genitora Sandra Maria Pereira, a qual também 

integra o polo ativo na qualidade de companheira supérstite, já qualificados 

nos autos, objetivando a homologação da partilha amigável dos bens 

deixados pelo de cujos Bento Dias da Silva, falecido em 01.07.2019. As 

primeiras declarações e o plano de partilha estão inseridos na petição 

inicial, onde estão descritos os bens a serem partilhados, a saber: (i) uma 

moto honda XRE 300, 2015/2015, Placa QBZ3717, Renavam 01071259927 

e (ii) os bens que guarnecem a residência da convivente supérstite. Os 

requerentes, em comum acordo, resolveram que a Sra. Sandra Maria 

Pereira e a infante Yasmin Sofia Pereira Silva ficarão com os móveis da 

casa onde o “de cujus” residia, ao passo que o herdeiro Brendo Dias da 

Silva ficará com a moto, arcando para tanto, com as despesas do funeral 

e do inventário/arrolamento. Ao final, pugnaram pela homologação do 

plano de partilha, bem como pela adjudicação da moto, avaliada em R$ 

12.728,00, em favor de Brendo. Recebida a peça de ingresso, 

deferiram-se os benefícios da gratuidade judiciária, oportunidade em que, 

por existir interesse de absolutamente incapaz, abriu-se vista ao Ministério 

Público Estadual. Parecer ministerial favorável à homologação do plano de 

partilha. Certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, devidamente apresentadas. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. DECIDO. O arrolamento comum, previsto nos 

artigos 664 e 665 do CPC/2015, apresenta-se como procedimento 

simplificado para inventariar bens de pequeno valor, assim entendidos os 

que não ultrapassam a monta equivalente a mil salários mínimos, deixados 

por ocasião da abertura da sucessão, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. 

Nessa espécie de divisão dos bens da herança, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso (CPC, art. 664, caput), deve-se 

atentar para a indicação do inventariante, a enumeração dos herdeiros e 

suas classificações, a identificação dos bens do espólio e a consequente 

atribuição de valor, juntamente com o esboço da partilha. Com efeito, 

imprimindo ao feito o rito do arrolamento, sumário ou comum, é 

desnecessária a intervenção da Fazenda Pública, a teor do disposto nos 

artigos 664, § 4º c/c 662, ambos do CPC/2015, pois qualquer questão 

fiscal deve ser tratada na esfera administrativa. Registre-se, ainda, que a 

hipótese dos autos se amolda à condição de isenção tributária prevista na 

Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º), porque a moto não possui valor 

estimado e nem de mercado superior a 1.500 UPFs, hoje equivalente a R$ 

223.680,00. Destarte, provada a quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio e às suas rendas (art. 664, § 5º, CPC/2015), bem como 

havendo unanimidade quanto ao plano de partilha dos direitos hereditários 

em testilha, resultando na divisão igualitária destes entre a companheira 

meeira e os herdeiros, e ainda, havendo anuência ministerial no tocante à 

preservação dos interesses do herdeiro incapaz, mister se faz a sua 

homologação por sentença, nos termos dos artigos 664 e 665 do Novo 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

ministerial, HOMOLOGO o plano de partilha apresentado com a petição 

inicial, relativa aos bens e direitos deixados pelo de cujus Bento Dias da 

Silva, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no 

art. 553 do NCPC, adjudicando em favor de Brendo Dias da Silva a moto 

descrita na exordial, devidamente identificada no documento de Id n. 

23669171, ao passo que à companheira supérstite Sandra Maria Pereira e 

à infante Yasmin Sofia Pereira Silva caberão os móveis que guarnecem a 

residência em que vivia o de cujus. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “a” do Novo Código de Processo Civil. Custas judiciais pelos 

requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Preclusa a via recursal e 

certificado o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação da moto 

Honda/XRE 300, 2015/2015, Placa QBZ3717, Renavam 01071259927, 

Chassi 9C2ND1110FR023612 em favor de Brendo Dias da Silva. 

Dispensada a intimação do Fisco, por se tratar de hipótese isenção 

tributária prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º, inciso I, alínea ‘a’). 

Cumpridas as determinações, arquive-se. Ciência ao MPE. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 147469 Nr: 3495-33.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA, POLLIANA CORDEIRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 (...) Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no acusado 

Alexandre no curso desta audiência.O MP requereu o destranhamento do 

CD de f. 154 e encaminhamento a DEPOL para apuração de crime sexual 

contra menor, nada se manifestando a defesa.Pelo MM Juiz foi proferido o 

seguinte DESPACHO: “Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha. 

Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e REMETO às partes 

às alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo MP. DEFIRO o pedido 

ministerial na forma requerida. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117639 Nr: 14-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JUVENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu REGINALDO JUVENTINA DE SOUZA, nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;3)Conduta 

Social: não consta dos autos nada que desabone a sua conduta 

social;4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são inerentes ao 

tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 3 (três) meses de detenção.2ª FASEInexistem 

circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem causas de 

aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 03 

(três) meses de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME 

ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Todavia, tendo 

em vista a circunstância do tipo penal, o qual foi cometido mediante 

violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129339 Nr: 2119-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LAÉRCIO GOLTZ MEYER, nas penas do 

art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 7º, da Lei nº. 11.340/06. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu 

não possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos 

nada que desabone a sua conduta social;4)Personalidade: não há nos 

autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir 

qualquer traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do 

crime;6)Motivos: são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do 

crime; 8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de 

detenção.2ª FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal. Todavia, tendo em vista a circunstância do tipo penal, o 

qual foi cometido mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito.Nos termos do art. 77 

do Código Penal, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131222 Nr: 3316-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ALMEIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LEANDRO DE ALMEIDA MARTINS, nas 

penas do art. 129, § 9º e § 10º do Código Penal, com as implicações da Lei 

nº. 11.340/06. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu 

praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, 

nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo 

penal;2)Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;3)Conduta 

Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.4)Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são inerentes ao 

tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 3 (três) meses de detenção.2ª FASEInexistem 

agravantes.Atenuantes: Embora esteja presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea, DEIXO diante da vedação de se 

reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).3ª 

FASEInexistem causas diminuição da pena.Passo a análise da causa de 

aumento tipificada no art. 129, § 10° do Código Penal.Considerando que o 

laudo médico de fl. 15 afirma que o local da agressão poderia ter fraturado 

o crâneo da vítima causando lhe morte súbita, tenho por razoável 

AUMENTAR a pena-base em 1/3, alcançando uma PENA DEFINITIVA de 04 

(quatro) meses.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 04 (quatro) meses 

de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma 

do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Todavia, tendo em vista a 

circunstância do tipo penal, o qual foi cometido mediante violência, DEIXO 

DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127789 Nr: 1116-90.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRAVO FERREIRA 

CAVALCANTE - OAB:28100/0

 Vistos,

Considerando que o acusado manifestou o interesse em ser interrogado 

em Juízo, DESIGNO audiência 13/04/2020 às 13h30min.

 REVOGO a nomeação de f. 57, e considerando a ausência de Defensor 

Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Francieli Bravo Ferreira 

Cavalcante para atuar como Advogado(a) Dativo(a).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129096 Nr: 1966-47.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu OTAIR DA SILVA BORGES, nas penas do 

art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa. 1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 1 (um) mês de detenção.2ª 

FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena de 1 (um) mês de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME 

ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o 

regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Tendo em 

vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante grave 

ameaça, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141636 Nr: 4525-40.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu ANTONIO DONIZETE FERREIRA, nas 

penas do art. 147 do Código Penal, c/c o art. 7º, da Lei nº. 11.340/06.Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa. 1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: 
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são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 1 (um) mês de detenção.2ª 

FASEInexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.3ª FASEInexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena de 1 (um) mês de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME 

ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o 

regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Tendo em 

vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante grave 

ameaça, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118473 Nr: 535-12.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DALLA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Destarte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu ALEX DALLA COSTA nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 

11.340/06 e ABSOLVÊ-LO da imputação do art.146 §2 do CP. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos. 1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 

59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: Nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone a sua conduta social;4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de 

detenção.2ª FASEInexistem agravantes.Embora esteja presente a 

circunstâncias atenuante da confissão, DEIXO de reduzir a pena diante da 

vedação de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal. Todavia, tendo em vista a circunstância do tipo penal, o 

qual foi cometido mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito. (...)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92727 Nr: 841-83.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA, Cpf: 

98464841191, Rg: 31384668, Filiação: Maria de Jesus e Domicio Domingos 

da Costa, data de nascimento: 15/03/1983, brasileiro(a), natural de 

Formosa do Oeste-PR, convivente, pedreiro, Telefone 9649-5613 

(recado). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de CLAUDINEI JESUS DA COSTA, sendo atribuída 

ao acusado a prática do delito tipificado no art. 180, “caput”, do CP.A 

denúncia foi recebida em 21 de Janeiro de 2014 (f. 89/90).Citado, o 

acusado apresentou defesa preliminar à fl. 118/119 e 120-129.Em 

audiência de instrução foram ouvidas testemunhas (CDs – Fl. 163/198 e 

202), sendo decretada revelia ao acusado a fl. 143.As partes 

apresentaram alegações finais orais, o Ministério Público pugnando pela 

condenação e a defesa pela absolvição.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO.A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.A convicção do julgador 

deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, 

transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio 

fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser 

condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos 

que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza. 

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.I. DA MATERIALIDADE DO DELITOA materialidade 

do delito emerge do boletim de ocorrência (f. 10), termo de apreensão (fl. 

11), auto de constatação (fl. 26/27) e laudo pericial (fl. 48-53).II. DA 

AUTORIA Analisando atentamente o caderno processual, entendo que 

existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a 

autoria do delito de receptação.Com efeito, a vítima GISELE CRISTINA DO 

NASCIMENTO declarou em Juízo, grosso modo, que o veículo, na pose do 

réu, era de sua propriedade e foi furtado enquanto era conduzido por seu 

marido na cidade de Várzea Grande/MT. As testemunhas Lauro Roberto 

de Figueiredo e Cleiton Feitosa Godoy, policiais militares, declararam em 

Juízo, grosso modo, que realizaram a apreensão do veículo após o 

acusado ser abordado sem portar o CRLV e constaram, após checagem 

via INFOSEG, que se tratava de objeto de furto.Ao realizarem 

procedimento de revista encontraram com o denunciado certificado de 

registro e licenciamento de veículo (CRLV), cujos dados não 

correspondiam com o chassi ora mencionado. Conforme resultado de 

laudo pericial, o referido documento foi preenchido fora do órgão 

competente. (fl. 48-53)O acusado alega não saber que se tratava de 

objeto de furto, fato isolado nos autos.Todavia, em casos como o ora em 

análise, em que o objeto é apreendido em poder do acusado, a 

jurisprudência tem entendido haver verdadeira inversão do ônus da prova 

no que tange à demonstração de que desconhecia a origem ilícita do 

objeto, cabendo ao réu a incumbência de fazê-lo. Nesse caso, como 

pontua a jurisprudência, “no crime de receptação, se o objeto é 

apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova”, cuja “versão do 

réu no sentido de que desconhecia a origem ilícita dos bens não se 

sustenta, diante da situação fática revelada nos autos”. (Apelação 

Criminal nº 20150410060430 (919893), 3ª Turma Criminal do TJDFT, Rel. 

Nilsoni de Freitas. j. 11.02.2016, DJe 18.02.2016); tanto mais se considerar 

que o acusado sequer buscou transferir o veículo no DETRAN, bem como 

que o próprio acusado diz ter recebido o veículo em forma de pagamento 

de uma dívida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e devolvido o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em ferramentas mecânicas, o que totaliza 

o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor este muito destoante daquele 

apontado no laudo pericial de f.46 (R$ 19.000,00), transação aquela que 

sequer é apresentado recibo ou declinado o nome do vendedor.Julgado 

mato-grossense que sintetiza essa ideia:“No crime de receptação, cabe 

ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o 

detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da 

prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das 

c i rcuns tânc ias  que nor te iam o  caso” .  (Ape lação  n º 

0002091-31.2010.8.11.0002, 3ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz 

Ferreira da Silva. j. 09.09.2015, DJe 18.09.2015).Sendo assim, pelo 

conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas 

acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em favor do 

acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto 

condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a 

ser trilhado.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o acusado CLAUDINEI JESUS DA 

COSTA, nas penas do art. 180, “caput”, do CP.Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena.Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: O réu não 

possui antecedentes criminais;3)Conduta Social: não consta dos autos 

nada que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 
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traço psicológico relevante;5)Circunstancias: são típicas do 

crime;6)Motivos: são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: do crime 

foram comuns ao tipo penal; 8)Comportamento da vítima: inexistente. FIXO 

a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 

1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

2ª FASEInexistem agravantes e atenuantes.3ª FASENão havendo causas 

de diminuição ou de aumento da pena, torno-a DEFINITIVA a pena em 1 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena deverá ser cumprida 

em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo 

em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando 

que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não 

desabonam o réu a ponto de impedir a substituição, CONVERTO a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos na forma e 

condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos 

do Executivo de Pena.DEIXO proceder à suspensão condicional da pena 

em razão da substituição por PRD.ISENTO o réu do pagamento das custas 

e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da 

lei. Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIAM-SE as guias de execução 

definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, 

III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório 

Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação;05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua impossibilidade, 

caso em que a execução fiará suspensa até a data do seu livramento, 

observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.06) PROVIDÊNCIAS 

quanto à execução da multa.Ao Advogado nomeado à f. 115, Dr. 

ANTÔNIO VALDENIR CALIARE, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no 

importe de 10 URH nos termos da Tabela da OAB/MT. EXPEÇA-SE as 

certidões de honorários dativos, ANOTANDO-SE no relatório nos termos 

do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas à e. 

CGJ.Após, ao ARQUIVO.P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 16 de março de 2020

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107878 Nr: 1522-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) Advogado(a) da partedenunciada para, no prazo legal, 

apresentar seus Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110854 Nr: 2997-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, VANDERLEI 

PLETSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Intimação dos Advogados dos réus para, no prazo legal, apresentar seus 

Memoriais Finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-09.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Requerente para, caso queira, se manifestar sobre a petição 

(id. 30324351 e seguintes), bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000222-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-79.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MONTEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto do Trabalho Sr Faz Tudo (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000391-79.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:KARINE 

MONTEIRO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER DE 

MOURA PAIXAO MEDEIROS POLO PASSIVO: Instituto do Trabalho Sr Faz 

Tudo FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101647 Nr: 2628-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Processo n° 2628-16.2014.811.0025 – Código101647

Exequente: Hilones Nepomuceno

Executado: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

V I S T O S,

 Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual remetida a este juízo em 

razão da competência absoluta para processamento do feito.

Ratifico todos os atos praticados até a presente data.

Considerando que a constrição de contas públicas não é medida ordinária, 

que se faça indiscriminadamente ou sem qualquer ponderação, havendo 

necessidade de se mostrar o esgotamento de vias alternativas para 

satisfação da obrigação, o que não foi feito no caso em tela, determino a 
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intimação do Estado de Mato Grosso para que comprove o pagamento do 

crédito de pequeno valor, ou informe a estimativa de prazo para inserção 

do crédito exequendo em previsão orçamentária, ou na hipótese de já ter 

sido inserido, informe a previsibilidade de pagamento, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Juína/MT, 3 de outubro de 2019.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101647 Nr: 2628-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Processo nº: 2628-16.2014.811.0025 Código nº 101647

Exequente: Hilones Nepomuceno

 Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de honorários proposta pela parte exequente em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e que após seu regular 

processamento, encontrou seu desiderato, ante a comprovada liquidação 

do débito exequendo representado na Requisição de Pequeno Valor 

devidamente adimplida pelo executado de fl. 76, bem como extrato do 

SISCONDJ que segue anexo.

Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do 

competente alvará em favor do exequente, devendo ser intimada para 

indicar os dados bancários.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 da CGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41441 Nr: 3952-85.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR KORALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 Processo nº 2008/172 - Código 41441

Exequente: Altair Koraleski

Executado: Marílio Trindade

VISTOS,

Trata-se de execução de título extrajudicial em que o exequente pretende 

a penhora do domínio útil do imóvel que foi objeto de contrato de compra e 

venda firmado entre os litigantes e que o executado defende ser 

impenhorável por ser bem de família.

De saída, rechaço a tese de impenhorabilidade aventada pelo devedor, a 

uma porque a dívida em cobrança diz respeito a aquisição do imóvel, 

enquadrando-se na hipótese do inciso II do art. 3º da Lei n. 8.009/90 e, a 

duas porque o imóvel a ser constrito pertence a terceiro (Estado de Mato 

Grosso) não integrante do grupo familiar, portanto, descoberto de 

proteção legal.

Dito isto, defiro o pleito do exequente para determinar a penhora sobre os 

direitos que o executado possui sobre o imóvel matriculado sob n. 27.428, 

do CRI do 6º da Capital.

Lavre-se o termo de penhora e intime-o para, querendo, opor embargos no 

prazo legal (art. 53, §1º, da Lei n. 9099/95), já que é dispensável a 

realização de audiência de conciliação nos termos do Enunciado n. 145 do 

FONAJE.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, dê-se vista ao 

exequente.

Às providências.

Juína, 11 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128927 Nr: 1870-32.2017.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEY MARTINS LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA CLOVIS PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 O MM. Juiz sentenciou: “Tratando-se de ação penal privada que depende 

da manifestação inequívoca de vontade do querelante de ver processado 

o delito contra a honra, diante da manifestação de fls. 87, ausente à 

condição específica de procedibilidade, JULGO EXTINTA a ação penal nos 

termos do art. 395 c/c artigos 49 e 50 todos do CPP. Translade-se cópia 

desta decisão para o Termo Circunstanciado apenso (cód. 150484). Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Sem 

custas e nem honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99672 Nr: 1049-33.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da Parte 

Exequente para se manifestar acerca da petição de fl. 100, no prazo de 

05 (cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109272 Nr: 2210-44.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da Parte 

Exequente para se manifestar acerca da petição de fl. 86, no prazo de 05 

(cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112072 Nr: 3621-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da Parte 

Exequente para se manifestar acerca da decisão interlocutória de fl. 127, 
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no prazo de 05 (cinco )dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002642-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002642-49.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Inicialmente CHAMO O FEITO 

À ORDEM para anular decisão proferida no id n. 29808667, haja vista que 

foi lançada equivocadamente nestes autos. No mais, dou prosseguimento 

ao feito. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o 

pedido de cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda 

Pública, na pessoa do seu representante judicial, para que apresente 

impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios 

autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na 

forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em 

observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não apresentada impugnação 

ou caso concorde com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o respectivo 

precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, encaminhando-se 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - 

Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003856-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES GARCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001564-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado. Mirassol D'Oeste - MT, 16 de março de 

2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000136-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

OFÍCIO N. 0053/CREAS/2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LENY CORREIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000404-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. V. B. (REQUERIDO)

 

Petição em PDF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000492-61.2020.8.11.0011. 

AUTOR: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

REU: EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. Com o olhar volvido à tentativa de conciliação 

entre as parte, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 09/04/2020 às 13h30min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 
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advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003338-85.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003338-85.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JUMAR APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE Vistos. Os autos vieram conclusos diante das 

manifestações da parte autora em id nº 25961901 em que indicou que 

pretende produzir prova testemunhal e documental. O requerido, por sua 

vez, em ID 25244510, registra que pretende ouvir as testemunhas 

arroladas e depoimento pessoal do autor. Pois bem. Não havendo 

questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do 

Código de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: 1) Houve 

incêndio no imóvel de propriedade do autor? Se houve, a requerida possui 

responsabilidade pelos focos de incêndio ocorrido? Se houve, qual a 

extensão do prejuízo suportado pelo autor? Desta feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, pleiteado pela requerente, cujo rol deverá ser apresentado 

em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, devendo seu 

advogado informar ou intimar as testemunhas da data, horário e local da 

realização da audiência, salvo exceções legais, sendo o não 

comparecimento. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/04/2020 às 13h. De tudo cumprido e certificado, voltem-me os autos 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001742-03.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADELSON MANSUELO ALVES REU: BENEDITO IVO LEITE 

Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do 

CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da 

prova. Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pelo julgamento antecipado, ao passo que a demandada pugnou pela 

produção de prova testemunhal, bem como seu depoimento pessoal. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) qual o tipo de negócios realizado 

entre as partes; b) se foi empréstimo; c) se os cheques emitidos foram 

para pagamento do empréstimo tomado; Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, devendo ser apresentado rol de testemunhas no prazo legal. 

Sendo assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/04/2020 às 14h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como ainda 

deverão os causídicos providencias as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001742-03.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADELSON MANSUELO ALVES REU: BENEDITO IVO LEITE 

Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do 

CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da 

prova. Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pelo julgamento antecipado, ao passo que a demandada pugnou pela 

produção de prova testemunhal, bem como seu depoimento pessoal. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) qual o tipo de negócios realizado 

entre as partes; b) se foi empréstimo; c) se os cheques emitidos foram 

para pagamento do empréstimo tomado; Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, devendo ser apresentado rol de testemunhas no prazo legal. 

Sendo assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/04/2020 às 14h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo legal, sob pena de preclusão, bem como ainda 

deverão os causídicos providencias as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000580-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. T. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

L. D. G. A. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000580-02.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: FATIMA HELENA TOMICHA MUQUISSAI REQUERIDO: 

LUCINEI DA GUIA ARES TOMICHA Vistos. CUMPRA-SE conforme 

deprecado, servindo cópia do presente como mandado, com o fito de que 

seja realizado estudo psicossocial pela profissional do Juízo em conjunto 

com a Assistente Social Dra. Luciana Cristina Claudino de Miranda, CREAS 

5005, fixando o valor de R$ 300,00 a título de honorários periciais, ante a 

ausência de profissional credenciada, devendo juntar aos autos relatório 

pormenorizado. Registra-se que a psicóloga do Juízo terá o prazo de 15 

(quinze) dias para inserção do estudo supracitado junto ao sistema 

competente. No mais, cumprido integralmente, DEVOLVA-SE a vertente 

Carta Precatória grafando as nossas melhores homenagens. Registre-se 

que, salvo as exceções dispostas no art.391, da CNGC/TJMT, caso não 

atendido o previsto no art.389, se couber, no prazo de 30 (trinta) dias, 

DEVOLVA-SE a missiva independente de cumprimento. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000580-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. T. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. G. A. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000580-02.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: FATIMA HELENA TOMICHA MUQUISSAI REQUERIDO: 

LUCINEI DA GUIA ARES TOMICHA Vistos. CUMPRA-SE conforme 

deprecado, servindo cópia do presente como mandado, com o fito de que 

seja realizado estudo psicossocial pela profissional do Juízo em conjunto 

com a Assistente Social Dra. Luciana Cristina Claudino de Miranda, CREAS 

5005, fixando o valor de R$ 300,00 a título de honorários periciais, ante a 

ausência de profissional credenciada, devendo juntar aos autos relatório 

pormenorizado. Registra-se que a psicóloga do Juízo terá o prazo de 15 

(quinze) dias para inserção do estudo supracitado junto ao sistema 

competente. No mais, cumprido integralmente, DEVOLVA-SE a vertente 

Carta Precatória grafando as nossas melhores homenagens. Registre-se 

que, salvo as exceções dispostas no art.391, da CNGC/TJMT, caso não 

atendido o previsto no art.389, se couber, no prazo de 30 (trinta) dias, 

DEVOLVA-SE a missiva independente de cumprimento. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001776-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001776-41.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): IZAQUE ALVES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 27849578, de 

modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial emanada, fixando a 

multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, limitada ao valor anual de 

12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar enriquecimento sem causa 

conforme entendimento jurisprudencial[1]. Após o benefício implantado, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000318-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

NILSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

RENATO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SIDNEI JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

SIDIMAR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

VALDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CELMA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

CELIA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

APARECIDO DONIZETE RAMOS (REQUERENTE)

CLAUDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

J. M. D. S. (REQUERENTE)

JESSICA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JESSIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ZENILDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

GEILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTIN OAB - MT25462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Para intimar o procurador da 

herdeira Maria de Fátima Ramos via DJE, para manifestar acerca do Auto 

de Avaliação id 28476752, no prazo de 15 (quinze) dias MIRASSOL 

D'OESTE, 16 de março de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001571-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Para intimar a procuradora da 

parte autora via DJE da r. decisão id 28625247 bem como para 

comparecer na audiência de Instrução redesignada para o dia 08/04/2020, 

às 15h00min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinações da portaria nº.053/2016-CA. MIRASSOL 

D'OESTE, 16 de março de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000881-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000881-17.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): HELENA MARIA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Não obstante os autos me tenham vindo 

conclusos para prolação de sentença, analisando atentamente o feito, 

verifico que o perito nomeado juntou laudo pericial incompleto, porquanto 

não tenha respondido a nenhum dos quesitos formulados pelas partes ou 

pelo Juízo, limitando-se a externar sua conclusão (id nº 22213539). À 

vista disso, com o fito de evitar nulidade, cerceamento de defesa, e, com o 

olhar volvido ao princípio da paridade de armas, CONVERTO o feito em 

diligência, de modo que DETERMINO a intimação do profissional nomeado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a omissão ora apontada. Em 

seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca da 

complementação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste - MT, 29 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001571-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Para intimar a procuradora da 

parte autora via DJE da r. decisão id 28625247 bem como para 

comparecer na audiência de Instrução redesignada para o dia 08/04/2020, 

às 15h00min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinações da portaria nº.053/2016-CA. MIRASSOL 

D'OESTE, 16 de março de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000793-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REU)

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Para intimar os procuradores 

das partes requeridas via DJE da r. decisão id 26863845 bem como para 

comparecerem na audiência de Instrução designada para o dia 

15/04/2020, às 14h30min, fazendo-se acompanhar das partes bem como 

ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. MIRASSOL 

D'OESTE, 16 de março de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 208248 Nr: 1544-22.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilda Barbiero Mazalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação, da autora às fls.187/188, DÊ-SE vista dos 

autos ao INSS.

 Caso a autarquia concorde com os cálculos apresentados pela 

exequente, HOMOLOGO desde já os cálculos de fl.155/156, de modo que 

SE EXPEÇA o respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, 

CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

 Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Outro cenário, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II, Nilton Cesar da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Maldonado, Deilson dos Santos, Duda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779/O

 Para intimar os procuradores das partes via DJE da r. decisão de fls. 212 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

comparecerem na audiência de Instrução redesignada para o dia 

13/05/2020, às 14hs, fazendo-se acompanhar das partes bem como ainda 

deverão os causídicos providenciarem as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 no NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27328 Nr: 1258-88.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda, 

Alvaro Navarro Rodrigues, José Clayton de Freitas, Gianne Seawright 

Rowe, Joelma Seawright Rowe Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Intimar os advogados das partes de foi designado o dia 04/05/2020 às 

14h30min, na Real Brasil - Pericias, auditorias e avaliações, na Av. Rubens 

de Mendonça, n. 1856, Edificio Office Tower, Sala 1403, 14º andar, 

Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, CEP 78.050-000, para instalação da 

pericia, bem como que não há necessidade de comparecimento das 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246419 Nr: 1345-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Isabel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Mendonça F.I., Lea Marisa Lopes Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar o procurador da parte autora via DJE da r. decisão de fls 84 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução redesignada para o dia 13/05/2020, às 

13h30min .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250747 Nr: 3399-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF Brasil Foods S/A, Rodrigo Reghini Vieira, Flavia 

Moyses Fagundes, Augusto Ribeiro Junior, José Roberto Pernomian 

Rodrigues, Hélio Rubens Mendes dos Santos Junior, Gilberto Antonio 

Orsato, Pedro de Andrade Faria, Simon Chehg, José Alexandre Carneiro 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ MATTHES - 

OAB:76544, Marcelo Viana Salomão - OAB:118.623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes de que foi designado o dia 16/04/2020 

às 16h, para inicio da pericia, com a MEDIAPE - estando a mesma à 

disposição das partes via e-mail e telefone.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253252 Nr: 4867-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jecira Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça, Lea Marisa Lopes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar o procurador da parte autora via DJE da r. decisão de fls 98 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução redesignada para o dia 21/05/2020, às 17hs .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257138 Nr: 544-45.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar no prazo legal, acerca 

do laudo pericial de fls. 137/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235360 Nr: 371-89.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCS, Fatima Maria Cerqueira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte autora foi intimado via DJE do r. 

despacho de fls. 99, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76820 Nr: 1643-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. Pereira Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904, 

Adelmo Góes Emerick - OAB:10904, Artur William Mori Rodrigues 

Motta - OAB:273475, DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte exequente foi intimado via DJE do r. 

despacho de fls. 151, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180418 Nr: 1068-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claiton Frioso, Hiper JN - Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caertifico que intimo a advogada da exequente para manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão de fls. 129, a seguir transcrita: Certifico eu, 

infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de Penhora, Depósito e 

Avaliação, expedido pela MMª Juíza desta Comarca, extraído dos autos do 

código de nº.180418, onde figura como Parte Devedora – EVONICE 

CRISTINA MANIERI, dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, sendo lá, 

não foi possível proceder com a Penhora de bens que guarnecem a 

residência da executada em virtude de que os bens que lá se encontram 

são bens impenhoráveis, que são eles: 01 Jogo de Estofado com 03 e 02 

lugares, em estado razoável; 01 Painel de MDF medindo aproximadamente 

1,50 de altura por 1,50 de comprimento; 01 TV Philips de 50 polegadas; 01 

Mesa de Madeira Redonda de 1,00 por 1,00 com 03 cadeiras; 01 Aparador 

de Madeira; 01 Balcão de Madeira de 1,80 de comprimento por 1,00 de 

altura; 01 Fogão Muller de 04 bocas Moderato em péssimo estado; 01 

Geladeira Electrolux 310 litros em péssimo estado de conservação; 01 

Armário de Aço Telasul com 09 portas em estado razoável; 01 mesa com 

Pedra na Tampa com 04 cadeiras de ferro; 01 Tanquinho Mueller sem 

tampa em péssimo estado de conservação; 01 Ar condicionado da marca 

Consul de 10.000 Btus de gaveta; 01 Cama Box de casal de 1,38 por 1,90 

e 01 Guarda Roupa de MDF 2,00 por 2,30 com 02 portas. Sendo assim 

devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido 

é verdade e dou fé. Mirassol D'Oeste-MT, 20 de fevereiro de 2.020. 

Reginaldo Pereira Fassaluci, Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247619 Nr: 1928-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Cordeiro de Sousa, Espólio de Tereza 

Francisca de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - OAB:2.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado da parte autora foi intimado via DJE do r. 

despacho de fls. 63, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83680 Nr: 2798-06.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios 

Ltda, Alvaro Navarro Rodrigues, Gianne Seawright Rowe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao r. despacho de fls. 203, o exequente foi 

intimado via DJE, e até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148900 Nr: 4304-46.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Cunha, Marcos Alessandro 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10.637, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223845 Nr: 4297-49.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sunamita Marques Nunes, Simone Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis da Silva - 

OAB:19.991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Escoado o prazo da suspensão INTIME-SE a parte autora para pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

anômala .

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004049-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

16 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILAINE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

16 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003485-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

16 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000598-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para 

intimá-lo para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº30249071, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 16 de 

março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000598-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 
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203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para 

intimá-lo para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº30249071, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 16 de 

março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000598-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para 

intimá-lo para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº30249071, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 16 de 

março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001556-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1001556-77.2018.8.11.0011 Autor: ROSIMEIRE APARECIDA SILVA 

HUMBERTO Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Rosimeire Aparecida Silva 

Humberto em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício assistencial à 

pessoa portadora de deficiência. A requerente afirmou, na inicial, ser 

portadora de patologias que a incapacitam para desempenhar atividades 

laborais. Além dos relatos das doenças incapacitantes, a requerente 

afirmou ser hipossuficiente, de modo que pode não prover seu sustento, 

requerendo, portanto, a concessão de benefício assistencial à pessoa 

portadora de deficiência. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de 

antecipação de tutela, nomeado perito para realização de perícia médica e 

determinado realização de estudo socioeconômico. Citado, o demandado 

apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes autos, 

apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Por conseguinte, 

o requerente apresentou réplica e, na sequência, foi juntado laudo médico, 

tendo a autora se manifestado, enquanto a parte ré permaneceu silente. 

Estudo socioeconômico em ID n.26400807. A parte autora se manifestou e 

a parte ré nada disse. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, HOMOLOGO os atestados 

médicos juntados às folhas 19 e 78, bem ainda a perícia médica à folha 81, 

embora conste a impossibilidade da perita em realizar o exame 

oftalmológico, restou evidenciada a patologia grave consistente em 

catarata complicada com riscos de cegueira. Ademais, verifica-se que o 

requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o pedido do benefício foi indeferido em 17/09/2018 e 

o ajuizamento da ação se deu em 06/10/2018, ou seja, não há falar em 

prescrição quinquenal. O benefício de prestação continuada à pessoa 

com deficiência O benefício assistencial está previsto no artigo 203, inciso 

V, da Constituição Federal, prevendo a prestação de assistência social, 

no patamar de um salário mínimo mensal, à pessoa portadora de 

deficiência física ou ao idoso, desde que seja constatado que o 

requerente do pedido não possua meios de prover sua mantença ou de 

tê-la provida pela família. O artigo supra fora regulamentado pela Lei nº 

8.742/1993 e pelo Decreto nº 6.214/2007. A Lei nº 8.742/1993, em seu 

artigo 20, § 3º, alterado pela Lei nº. 12.435/2011, estipula que é 

considerado incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de 

deficiência ou idosa, a família cuja renda familiar per capita for inferior a ¼ 

do salário mínimo. Em seu caput, o artigo suso garante o benefício de 

prestação continuada, no valor de um salário mínimo mensal, ao deficiente 

físico e ao idoso com pelo menos 65 (sessenta e cinco) anos. Já o 

Decreto nº 6.214/2007, alterado pelo Decreto n. 7.617 de 2011, que 

regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social, em seu art. 4º, inciso II, 

define pessoa portadora de deficiência como sendo aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O mesmo artigo suso, em seu inciso III, define 

incapacidade como fenômeno multidimensional que abrange limitação do 

desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva 

e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à 

interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. 

Dessa maneira, considera-se pessoa portadora de deficiência física, 

aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho, em 

decorrências patologias de origem hereditária, congênita ou adquirida. 

Tecidos esses esclarecimentos, passa-se à análise dos autos. Foi juntado 

aos autos, atestados médicos e o laudo formulado pela médica nomeada 

por este Juízo. Do aludido documento constata-se que os médicos 

concluíram ser a autora portadora de transtorno psiquiátrico – CID 10: X61; 

F32.3 e F33.2. Concluindo os experts que a patologia constatada 

incapacita totalmente e temporariamente a autora para desempenho de 

atividades laborais, sendo incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de suas atividades laborais. De outro norte, o estudo 

psicossocial aportado aos autos aponta a condição de hipossuficiência 

financeira da requerente, eis que, consoante as informações colhidas 

pelos profissionais: (...) Se encontra em situação de vulnerabilidade social, 

sobrevivendo com menos de 1/4 do salário mínimo. É notório que a mesma 

necessita de acompanhamentos Psicológicos, Orientei a mesma a 

continuar o tratamento no CAPS” (sic). Destarte, o estudo psicossocial em 

consonância com o laudo médico e os demais documentos apresentados 

pela autora, permitem a segura conclusão de que a requerente se 

encontra temporariamente incapacitada, sendo portadora de doença que a 

incapacita totalmente para desempenho de atividades que lhe possam 

garantir a subsistência. Neste ponto, mister frisar que posteriormente a 

redação do artigo 20, §3º, da Lei nº 8.742/1993, a qual estabelece que a 

família deve ter uma renda mensal inferior a ¼ do salário mínimo, por 

pessoa, sobreveio a Lei nº 9.533/1997, a qual autoriza o Poder Executivo 

a conceder apoio financeiro aos Municípios que instituírem programas de 

garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas, o qual 

estipulou que a renda familiar por pessoa para aferição do benefício 

deverá ser inferior a ½ do salário mínimo. Outrossim, a mesma fração 

retro, qual seja ½ (inferior a), foi redigida na Lei nº 10.689/2003, a qual 

instituiu o “Programa Nacional de Acesso à Alimentação”. Logo, vislumbro 

que de acordo com a legislação mais hodierna, é considerado para critério 

de aferição de miserabilidade do ente familiar a renda inferior a metade de 

um salário mínimo, por pessoa, de modo que a requerente se encaixa 

nesse conceito. Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento deste 

julgador, em conformidade com os informes descritos em linhas anteriores, 

a renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo serve tão somente como 

parâmetro ao julgador, o qual pode aferir a condição de vulnerabilidade por 

outros critérios, que não o objetivo fixado na Lei n.º 8.213/93. Dessa feita, 

a parte autora demonstrou, de maneira amplamente satisfatória, que o 

rendimento mensal auferido não lhe assegura o sustento e a manutenção, 

além de ser portadora de moléstia que a incapacita para a prática de atos 

de uma vida independente. Razão pela qual, a procedência da demanda é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para reconhecer o 

direito da autora ao benefício de prestação continuada, conforme previsto 

no artigo 20 da Lei 8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a 

partir da data do requerimento administrativo devidamente corrigidas 
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monetariamente e acrescidas com juros. Antecipo a tutela e determino a 

implantação do benefício IMEDIATAMENTE. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 

1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observados os termos da 

Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001551-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. N. E. R. D. C. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código n.º 1001551-21.2019.8.11.0011 Em que pese os autos terem me 

vindo conclusos, cumpra a r. decisão de ID n. 28262348, devendo o feito 

permanecer em cartório até a realização da solenidade designada. Às 

providências. Mirassol D’ Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 166282 Nr: 2960-93.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Conforme manifestação do exequente vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais, se houver.

Determino o levantamento da constrição em favor do executado, se 

houver.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de fevereiro de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 166527 Nr: 3018-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Conforme manifestação do exequente vislumbra-se que o executado 

efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais, se houver.

Determino o levantamento da constrição em favor do executado, se 

houver.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 255346 Nr: 5746-37.2017.811.0011

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Assunção Kruger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro de Amorim Marangon, Leandro de 

Amorim Marangon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Magalhães de Oliveira 

- OAB:9.564-MT

 Autos n. 5746-37.2017.811.0011

Código: 255346

Nestes autos, o autor pretende a concessão de tutela provisória de 

urgência para que seja determinada a sustação dos efeitos do edital de 

publicação de praça do leilão nos autos principais em apenso porque os 

imóveis seriam impenhoráveis.

 Os autores alegaram a impenhorabilidade sob o fundamento de ser o bem 

matriculado sob o n. 11.009, livro 2, ficha 01/3, RGI da Comarca de 

Cuiabá/MT, imóvel da unidade residencial familiar, e o segundo matriculado 

sob o n. 12.960, Livro 2, do RGI do mesmo RGI, estar garantido por 

alienação fiduciária.

Para comprovar suas alegações juntaram os documentos de folhas 12/35.

Indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita e determinada a 

emenda da inicial às folhas 36/37.

Emenda e pedido de parcelamento de custas juntado às folhas 38/43.

Recebida a inicial às folhas 44/46, a tutela de urgência foi indeferida ante a 

insuficiência de provas das alegações do autor, oportunidade em que se 

determinou a citação da parte contrária.

 Os requeridos foram citados por mandado, apresentando resposta às 

folhas 66/78, em suma, requerendo a confirmação do indeferimento da 

tutela.

 Embora instado, o autor nada replicou, conforme folha 79.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam manifestar-se quanto à 

eventual pretensão de produção de outras provas.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de novembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 270145 Nr: 1911-70.2019.811.0011

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Código: 270145

 Aqui se tem Guia de Execução Definitiva de Medida Socioeducativa em 

face de Levi Henrique Monteiro Chaves.

Às fls. 30/33, aportou aos autos expediente informando que o menor 

cumpriu integralmente a medida socioeducativa de prestação de serviços 

à comunidade.

O representante do Ministério Público se manifestou a fl. 34, pugnando 

pela extinção do presente feito, frente ao cumprimento da medida 

socioeducativa aplicada.

É o relatório. Decido.

No caso sub judice, o requerimento Ministerial merece acolhimento, pois, 

conforme se verifica no relatório (fls. 30/33), acompanhado de 

documentos comprobatórios, o adolescente cumpriu integralmente a 

medida socioeducativa de prestação de serviços imposta judicialmente..

Ante o exposto, à vista das informações constantes nos autos, 

RECONHEÇO O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA aplicada a 

Levi Henrique Monteiro Chaves, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 141, Estatuto da 

Criança e do Adolescente.

Cientifique-se o Ministério Público Estadual.

Promovam-se as baixas e remetam-se os vertentes autos ao arquivo, com 

as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255346 Nr: 5746-37.2017.811.0011

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Assunção Kruger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro de Amorim Marangon, Leandro de 

Amorim Marangon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Magalhães de Oliveira 

- OAB:9.564-MT

 Intimar os advogados das partes para se manifestarem nos autos quanto 

à eventual pretensão de produção de outras provas, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223400 Nr: 4208-26.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Prandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239006 Nr: 2260-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, karina cordeiro pissolato - OAB:253766/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239432 Nr: 2480-76.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

proposta de honorários ofertada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 258495 Nr: 1165-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMFC, Karla Cristina de Andrade Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doacyr Chiuchi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessimar Charles de Barros 

- OAB:25483/0

 Código: 258495

Considerando o transcurso do prazo superior a 90 (dias), intime-se a 

Defensoria Pública para manifestação nos autos.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de março de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000649-34.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:NILSON TOMAZ 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILSON TOMAZ DA 

SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 02/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000650-19.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JONAS PEREIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 509 de 788



DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 03/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001968-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORAIR GREGORIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAILTON ROSA DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando manifestação favorável da parte 

exequente no Id. 30345140, INTIME-SE o executado para efetuar 

pagamento da primeira parcela, consoante pugnado. Ademais, 

considerando o pedido de alvará promovo com os autos à conclusão. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de março de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000880-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SENHOR CHICO (EXECUTADO)

FILHO DO SENHOR CHICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS OAB - MT1127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SOUZA LUIZ (EXEQUENTE)

SILVANA SOUZA LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIO FLAVIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

EDENILSON DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

Certidão de id. 20891668, bem como da audiência de Instrução e 

Julgamento redesignada para o dia 08 de Agosto de 2019 às 17:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000880-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SENHOR CHICO (EXECUTADO)

FILHO DO SENHOR CHICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS OAB - MT1127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SOUZA LUIZ (EXEQUENTE)

SILVANA SOUZA LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIO FLAVIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

EDENILSON DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000880-32.2018.8.11.0011. EXECUTADO: SENHOR CHICO, FILHO DO 

SENHOR CHICO EXEQUENTE: SILVANA SOUZA LUIZ, CRISTIANE SOUZA 

LUIZ Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 29498746, razão pela qual 

DETERMINO a expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação 

dos bens passíveis de penhora no endereço do requerido, conforme 

disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, inclusive via carta precatória 

se assim for o caso. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, CONCLUSOS 

para análise dos demais pedidos. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

SANDRO DIANA MACIEL OAB - MG131212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000195-59.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MAZZON NATURE INDUSTRIA 

E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: JOAO CARLOS 

ALVES SANTOS Vistos. Considerado o certificado em id retro, 

DETERMINO a intimação pessoal da requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 25 

de julho de 2019. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-86.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000652-86.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LOCAMAIS 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI POLO PASSIVO: GILBERTO 

PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 02/06/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-86.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMAIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 02/06/2020 às 

16:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003311-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.30112770, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 594845-2, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TABORGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.30115876, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 594847-9 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-53.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30115867 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 594848-7, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.30115489, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 595535-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como da audiência de conciliação redesignada para 

a data de 17 de Outubro de 2017 às 14:00 horas, devendo Vossa 

Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário da mencionada 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001844-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30114686 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 595530-0 /, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30115848, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 595533-5, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-86.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIEIR (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30373903. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 16 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000653-71.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ROOSEVELT 

ALAN DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 02/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-71.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MONTEIRO LANDIVAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RUDSON ALAN HOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ABADIA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30373916. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 16 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002813-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30115472, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 595529-7 , consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002664-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES CAVALIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274224 Nr: 3983-30.2019.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3983-30.2019.811.0011-Codigo:274224

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Renato Jacob

INTIMANDO: Réu(s): Renato Jacob, Cpf: 00596547161, Rg: 15795080 SSP 

MT Filiação: Elvira Helena Jacob, data de nascimento: 23/07/1983, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, Endereço: Local incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: Intimação do acusado atualmente em lugar incerto e não 

sabido da r. sentença de fls.15/17.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Trata-se de requerimento de medidas 

protetivas aviado por Patricia Correa Carneiro em face das ameaças e 

agressões, em tese, perpetradas por Renato Jacob.Consta dos autos nota 

de ciência e garantia da lei n2 11.340/2006; boletim de ocorrência; termo 

de declarações da vítima.É o necessário. DECIDO.Dos autos dessume-se 

a presença de relação de afeto entre as partes, amoldando-se, dessa 

forma, na figura subsumida no inc. III, do art. 5º, da Lei n. 11.340/06.Assim, 

constatada a prática de violência doméstica, seja física ou moral, o Juiz 

poderá tomar as providências previstas no art. 22 da Lei n. 11. 340/2006. 

Neste sentido, analisando o termo de declarações, por medida de 

prudência e tendente a evitar consequências mais gravosas a ambas as 

partes, não há dúvidas de que devam ser adotadas algumas das medidas 

de proteção elencadas na Lei n. 11.340/2006, e o faço por reconhecer o 

caráter finalistico da norma respectiva, qual seja, o de criar mecanismos 

para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, "in casu", a 

vítima acima discriminada, o que caracteriza o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Nesse diapasão, DETERMINO que o suposto acusado 

se submeta às condutas preventivas e a condição a seguir elencada:1) 

proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros; II) 

comparecimento no fórum desta Comarca na data de 27/01/2019, às 

13h00 mim para participação do projeto círculos da construção da paz. 

Fixo o prazo de 06 (seis) meses de duração das medidas acima.Consigno 

que a não obediência das disposições acima, ensejará ao respectivo 

transgressor as penas cabíveis, inclusive, a POSSIBILIDADE DE PRISÃO 

PREVENTIVA DO SUPOSTO ACUSADO.Ressalto que o art. 24-A da Lei 

11.340/06 estabelece que é crime o descumprimento de decisão judicial 

que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.Intime-se a 

vitima para que compareça no fórum desta comarca no dia 24.01.2019, às 

13h00mim para participação do projeto círculos da construção da paz. 

INTIME-SE A VÍTIMA E O ACUSADO DAS MEDIDAS ORA DEFERIDAS, 

VALENDO A PRESENTE COMO MANDADO, encaminhe-se cópia da 

qualificação na fase policial ao oficial de justiça para auxilio no 

cumprimento do seu mister. Acaso a situação de risco se mantenha até a 

data final da vigência desta decisão, isto é, 01.07.2020, poderá a vítima 

comparecer em balcão de Secretaria e justificadamente postular a 

continuação das medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos 

dias do prazo para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 30.05.2019 e 

01.07.2020.Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC.Havendo interesse na revogação da medida por parte da vitima, as 

mesmas deverão manifestar seu intento diretamente no balcão da 

Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá 

comparecer aos autos por meio de advogado 3constituído ou Defensoria 
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Pública. Ciência ao Ministério Público. Após a intimação da vítima e do 

requerido, bem como comparecimento nos círculos da construção da paz, 

arquivem-se os autos. Não sendo localizado o requerido, intimem-se a 

vítima para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço 

atualizado. Escoado o prazo ou sendo desconhecido o endereço pela 

vítima, abram-se vistas ao Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo 

prazo. Se o Parquet não apresentar o endereço no prazo estipulado, 

arquivem-se os autos.Resta a presente sentença proferida com a cláusula 

"rebus sic stantibus", de modo que, diante de qualquer alteração fática, 

não obstante o arquivamento dos autos, seus termos poderão ser 

modificados.Havendo requerimento de quaisquer das partes, 

desarquivem-se e voltem me conclusos.P.R.I. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Carolina B. Lopes, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de março de 2020.

 Lindomar Rodrigues Vieira

 Gestor(a) Judiciário(a) Substituto(a)

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000030-73.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DOS SANTOS DE PAULA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO FIGUEREDO DE PAULA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000030-73.2020.8.11.0086 

INVENTARIANTE: ADAO DOS SANTOS DE PAULA DE CUJUS: IRENO 

FIGUEREDO DE PAULA Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. No mais, 

considerando que o valor o único bem deixado pelo “de cujus” não supera 

1000 (mil) salários mínimos, a presente ação deverá ser processada na 

forma do arrolamento comum, prevista no artigo 664 do Código de 

Processo Civil, razão pela qual NOMEIO o Requerente, Sr. Adão dos 

Santos de Paula, para exercer a função de Inventariante, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso. 

Imprescindível para a celeridade da prestação jurisdicional a adequada 

instrução da petição inicial, razão pela qual determino a EMENDA à inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de instruir o feito com a certidão 

atualizada de débitos fiscais expedida pela Receita Federal. Ainda, por 

prudência, determino a) a utilização do Sistema Bacenjud, para verificação 

de existência de ativos em nome da falecida, bem como a pesquisa junto 

ao Sistema Renajud em busca de informações sobre a existência de 

outros veículos registrados em nome da “de cujus”; b) consulta de 

eventual testamento em nome do genitor do falecido, por intermédio do 

Sistema Colégio Notarial do Brasil – CENSEC. Sem prejuízo, OFICIE-SE aos 

Cartórios de Registro Civil e Tabelionato de Notas e Protesto de Rosário 

Oeste/MT e de Nova Mutum/MT, requisitando informações acerca da 

existência de testamento em nome de Ireno Figueredo de Paula. Para tanto, 

instrua-se o ofício com cópia do documento de Id. 27889339 e da presente 

decisão, fazendo constar do referido expediente que o prazo para 

resposta é de 15 (quinze) dias; e, c) a expedição de ofício ao INSS 

solicitando informações sobre de dependentes habilitados em nome da 

falecida, bem como a Caixa Econômica Federal para informar saldo 

atualizado de valores referente ao PIS e FGTS em nome da “de cujus”. 

Resposta em 15 (quinze) dias. Por fim, conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2019. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115175 Nr: 1428-43.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Claudia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manifestarem 

sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 96/103, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125117 Nr: 5921-63.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON LUIZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso, Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR ROGERIO DENIG 

BANDEIRA - OAB:47406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:MT 9.247

 REPUBLICO A DECISÃO DE FLS. 17 PARA FINS DE CITAÇÃO DA 

EMBARGADA UNICRED: Vistos, etc.

REPUBLICO A DECISÃO DE FLS. 17, PARA FINS DE CITAÇÃO DA 

EMBARGADA UNICRED: (...) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausente 

elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil.Nos 

termos do art. 679 do Código de Processo Civil, cite-se a parte Embargada 

para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação. Por medida de economia processual, a norma não exige a 

citação pessoal da parte Embargada no caso de haver advogado 

constituído, é o caso, de modo que o ato de citação pode realizar-se na 

pessoa do Advogado da parte Embargada constituído nos autos da Ação 

de Busca e Apreensão de n. 769-68.2017.811.0086 – Código n. 100931, 

via DJE.Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127732 Nr: 1311-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VdSC, EdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em consulta à Carta Precatória n. 

1000914-92.2019.8.11.0036 expedida à fl. 86, consta os mesmos pedidos 

da parte Autora de fl. 89, desta forma, deixo de aditar a referida Carta 
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Precatória, aguardando seu cumprimento e devolução pelo Juízo 

deprecado. Ademais, quanto ao desconto em folha deferido em decisão 

de fl. 80, certifico que fora implementado pelo INSS, conforme 

correspondência de fl. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79887 Nr: 3036-18.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalúrgica Bortolotto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpanorama Transportes Ltda., Companhia 

Mutual de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - OAB:RJ 

118.948, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:PR 16.004, Katia de 

Camargo - OAB:MT 17.756

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida à fl. 320, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo 

prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82432 Nr: 412-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bulka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Floriano Bulka, Espólio de Verônica 

Najdek Bulka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 1.209 da CNGC e do artigo 647, CPC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA, com a 

finalidade de reiterar a intimação do inventariante para que apresente, no 

prazo de 15(quinze) dias, nos termos do Provimento nº 56/2016-CNJ traga 

aos autos, Certidão Negativa de Testamento emitida pela CENSEC, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85504 Nr: 2255-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A, Pedro 

Luiz Lotti, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Antonio Augusto Pires 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - PF/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata do Carmo Viana 

Malacrida - OAB:16184, Sem adv. - OAB:1

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida às fls. 547/548v 

e 561, e por corolário, JULGO EXTINTA PARCIALMENTE A PRESENTE 

AÇÃO, ou seja, somente em relação ao Executado Antonio Augusto Pires 

Junior, nos termos do art. 775 c.c art. 356, ambos do Código de Processo 

Civil.Por corolário, DETERMINO a baixa do gravame inserido junto ao 

Sistema Renajud no veículo Placa APO 2626, Renavam nº 00257282661, 

Chassi nº 93XFRH77WBCA54916, Marca/Modelo MMC/Pajero TR4 Flex 

HP.Defiro os pedidos constantes dos “itens 4, 6 e 8” e ORDENO à 

expedição de alvará judicial ao DETRAN de Belo Horizonte/MG para 

liberação e exclusão do referido veículo do edital de hasta pública. A 

retirada do bem ficará a cargo do proprietário Antonio Augusto Pires 

Junior.Conste do alvará a ressalva de que o veículo deverá ser liberado 

apenas se inexistirem outras razões para a sua apreensão, quando então 

permanecerá naquele órgão até a regularização.O pedido contido no “item 

7” deve ser indeferido, eis que, somente com a baixa do gravame o já 

Executado poderá regularizar os documentos do veículo, sendo 

desnecessária, portanto, a expedição de alvará.Proceda-se a serventia 

com as baixas e expedições necessárias junto à capa dos autos e 

Sistema Apolo.Condeno a parte Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 

procurador do Executado Antonio Augusto Pires Junior, com fulcro no 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.Dando prosseguimento ao feito, 

intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

o que entender de direito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.As providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76064 Nr: 4640-48.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFISCONTAB ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - 

ME, Alaides Matos Nunzio, Cassio Luiz Nunzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a suspensão 

dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo 

Civil, pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76064 Nr: 4640-48.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFISCONTAB ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - 

ME, Alaides Matos Nunzio, Cassio Luiz Nunzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104424 Nr: 2963-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rigoni e Bortoli LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da pesquisa via Renajud de fls. 64/65, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73544 Nr: 2063-97.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mengato Neto, Eloiza Cristina 

Castelan, Sandra Deisi Zanette Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73694 Nr: 2213-78.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Lino Santana (Empresa), Givanildo 

Lino Santana, Aparecida Lima de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73701 Nr: 2220-70.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Belo dos Santos, Lenir Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48805 Nr: 38-82.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em direitos Creditores Não 

Padronizados PCG-BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Liberato Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90452 Nr: 212-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Pedroso de Lara, EVA PEDROZO DE 

LARA, ADELFINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111418 Nr: 6776-76.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113567 Nr: 553-73.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Aparecido Fernandes de Almeida, 

PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, REGINA SEBASTIANA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108881 Nr: 5406-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Celia da Silva Souza, MARCIO ROSA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 88/92, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25824 Nr: 334-51.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICeRL, WJM, FL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GONÇALVES LOPES 

TABERNERO MARTINS - OAB:386630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Basf 

S.A em desfavor de Irrigaplante Comércio e Representações Ltda, Walmir 

José Maccarini e Fabiano Ludwig.

Consta na exordial que a parte Exequente, pessoa jurídica de direito 

privado, realizou transações comerciais e efetuou a concessão de linhas 

de créditos à Executada.

Relata ainda, que a Executada hipotecou um imóvel rural devidamente 

registrado sob o R.5 na Matrícula nº 32.437, no cartório de 1º Serviço 

Registral da Comarca de Diamantino, como forma de garantir eventual 

inadimplemento das obrigações contraídas.

Com a inicial (fls. 02/05), juntou documentos às fls. (06/35).

Devidamente citados, os Executados Irrigaplante Comércio e 

Representações Ltda e Fabiano Ludwig conforme certidão do Oficial de 

Justiça à fl. 55, os quais se quedaram inertes.

O Exequente pleiteou pela citação editalícia do Executado Waldir José 

Maccarini à fl. 57 por encontra-se em local incerto e não sabido, qual foi 

deferido na ocasião à fl. 60.

Assim, a parte Exequente postulou pela realização da busca sobre a 

existência de ativos financeiros em nome da parte Executada via Sistema 

Bacenjud e Renajud, restando infrutífera tais pesquisas, consoante 

documentos às fls. 103/109, requereu ainda a expedição do termo de 

penhora nos autos sob o imóvel dado como garantia.

Decisão à fl. 110 deferindo o pedido para expedição do termo de penhora, 

efetivada consoante documento às fls. 112.

Certidão de intimação positiva dos Executados Irrigaplante Comércio e 

Representações Ltda e Fabiano Ludwig da penhora realizada nos autos, à 

fl. 152.

Expedição de Carta Precatória para Lucas do Rio Verde com o intuito de 

realizar a intimação do Executado Walmir José Maccarini da penhora 

realizada no imóvel, qual restou infrutífera vide certidão à fl. 155vº.

Pleito do Exequente à fl. 161, requerendo a citação do Executado Walmir 

José Maccarini, pela via editalícia.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido

Pois bem.

De proêmio, indefiro o pleito às fls. 161, no tocante a nova citação por 

edital, considerando que o Executado Walmir José Maccarini já fora citado 

por edital, vide fls. 60, porquanto desnecessária nova citação editalícia.

Contudo, em compulso dos autos, denota-se que não fora realizada 

pesquisa com o intuito de localizar endereço diverso do informado nos 

autos em relação ao Executado Walmir José Maccarini.

Desta forma, determino a consulta de endereço do Executado Walmir José 

Maccarini junto aos Sistemas Informatizados.

Em sendo apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação do 

Executado Walmir José Maccarini, nos termos do disposto na decisão 

inicial.

Sendo infrutífera a tentativa de localização do endereço e de citação 

pessoal, será aproveitado o ato de citação via edital já efetivado nos 

autos, em consonância com os princípios do aproveitamento dos atos e da 

celeridade processual.

 Por sua vez, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Outrossim, determino a expedição de Certidão de Inteiro Teor para que 

possibilite a averbação da penhora a ser efetuado pela parte Exequente, 

incumbindo a este a responsabilidade por tal ato, consoante artigo 844 do 

Código de Processo Civil.

 Assim sendo, intime-se à parte Exequente, para que no prazo de 15 

(quinze) dias traga aos autos copia atualizada da matrícula do imóvel 

objeto da penhora, bem como para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito quanto ao bem penhorado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27056 Nr: 60-68.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdOS-IeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OG, LJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Crislaine Veiga - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13.700, Marcelo 

Ambrosio Cintra - OAB:MT 8.934, Pedro Paulo Peixoto da Silva 

Júnior - OAB:MT 12.007, Rodolfo Coelho Ribeiro - OAB:MT 16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada 

através de advogado ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado 

constituído para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado.Saliento, que rejeitada ou não sendo 

apresentada impugnação pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de 

Processo Civil.Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte 

Executada, pelo Sistema Renajud.Anote-se, no entanto, que não se trata 
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de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema 

Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura constrição 

propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, 

ser providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o 

juízo devidamente garantido.Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome 

da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 

3°, do Código de Processo Civil, através do Sistema SerasaJud.Postergo a 

análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a realização das 

pesquisas supramencionadas.Ademais, sem prejuízo do supra 

determinado, intime-se a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao resultado da penhora realizada, 

ainda que infrutífera.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31995 Nr: 1472-82.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG(P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Isto posto, em vista de não se verificarem nulidades que invalidem o 

processo executivo e considerando os termos da fundamentação, rejeito 

a contestação e determino o prosseguimento da execução, deferindo a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da penhora, 

ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada através de advogado 

ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias.Consigne-se 

que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o artigo 274, 

parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos”, diante do dever da parte manter o seu 

endereço atualizado.Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada 

impugnação pela parte Executada, a indisponibilidade converter-se-á em 

penhora, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo 

Civil.Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), 

portanto irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de 

Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de 

dívida alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte 

disposição da Lei de Execução Fiscal: “Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a 

intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo 

correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio 

executado, ou de seu representante legal”.Ademais, sem prejuízo do 

supra determinado, intime-se a parte Exequente, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao resultado da penhora 

rea l i zada,  a inda  que in f ru t í fe ra .Após ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48313 Nr: 3734-63.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, DETERMINO a REMOÇÃO da Senhora Eliana Ferreira da Silva 

do encargo de Inventariante, considerando sua desídia na tramitação do 

feito, com fundamento no art. 622, II, do Código de Processo Civil, para fins 

de:NOMEAR em caráter provisório o Senhor Jean Junior Silva Santos 

como inventariante, nos ditames do art. 624, parágrafo único, do Manual 

de Processo Civil. Intime-se para que preste compromisso em 05 (cinco) 

dias e promova o regular andamento da demanda;DETERMINAR a 

utilização do Sistema Bacenjud, para verificação de existência de ativos 

em nome do falecido. PROCEDER também a pesquisa junto ao Renajud em 

busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome 

do “de cujus”. Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta 

judicial, devidamente vinculada a estes autos. De mais a mais, intimem-se, 

pessoalmente, os herdeiros Wender Augusto Silva Santos, na pessoa de 

seu representante legal, Marcelo Silva Santos, Jean Junior Silva Santos e 

Patrícia Camila Silva Santos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, deem 

andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve 

desistência e/ou abandono da causa, com a consequente extinção do 

processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil.Em 

igual prazo, devem os herdeiros manifestarem-se sobre a nomeação do 

novo inventariante.Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, à conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76316 Nr: 4886-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AK, ARD, FDdM, EdRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK, TCSK, NAK, IOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460, Gustavo Castro Garcia - OAB:MT 13.460-B, Maycon 

Tadeu Lamim - OAB:MT 16.012, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 

7.303-A, Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o requerido pela parte Exequente às fls. 219, 

determinando a inscrição dos nomes dos executados nos cadastros de 

inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo Civil, através 

do Sistema SerasaJud.

Defiro também a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome 

da parte Executada pelo Sistema Bacenjud.

 Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de dívida 

alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.

Contudo, sendo infrutífera o resultado da penhora on line, defiro desde já 

o pedido de penhora e avaliação do bem imóvel indicado à fl. 218, com 

matrícula n° 3.098, livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis desta Urbe.

Por conseguinte, determino a expedição do necessário para que seja 

efetivada a penhora e avaliação do imóvel inscrito retro, nomeando-se a 

parte Executada para o encargo, nos termos do que dispõe o art. 839 e 

840 do CPC.

Após, intimem-se as partes da penhora e avaliação do bem (art. 841, 

CPC). Atente-se a secretaria que o (a) cônjuge da parte executada, se 

houver, deverá ser intimado (a), nos termos do art. 842, do CPC.

Por fim, intime-se a Exequente para que providencie a averbação da 

penhora no Cartório de Registro de Imóveis, na forma prevista no art. 844 

do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73670 Nr: 2188-65.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de dívida 

alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.

De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a suspensão 

dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo 

Civil, pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87821 Nr: 3619-66.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Festl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando se tratar de condenação ilíquida, nos termos do 

art. 509, I, do CPC, intime-se a parte Executada, na forma do artigo 510 do 

CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos 

elucidativos necessários à apuração do valor devido.

Cumprida a diligência ou decorrido o prazo in albis, certifique-se e volvam 

os autos conclusos para decisão ou nomeação de perito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45752 Nr: 1173-66.2010.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta pelo 

Município de Nova Mutum em desfavor de Odinéia Ramos Sena, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:REJEITAR os Embargos Monitórios à fl. 75/77, a teor do art. 702, § 8°, 

do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o 

título executivo judicial;CONVERTER, em razão do disposto no Código de 

Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo. Alterem-se, pois, 

a capa dos autos e o Sistema Apolo.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de 

Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, 

§ 3°, do Manual de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária por ocasião desta.Assim, prossiga-se, no mesmo 

mandado, na forma prevista no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, 

quando, então, a parte Exequente deverá acostar aos autos 

demonstrativo de débito atualizado.Com o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46289 Nr: 1708-92.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rufatto & Cia Ltda. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não obstante a falta de localização da Executada Rufatto & Cia 

Ltda por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. 

o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora 

especial à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o 

prazo da citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar 

manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.Ademais, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte Exequente, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito.Defiro, ainda, a busca sobre a existência de ativos 

financeiros em nome da parte Executada Maria de Lourdes Rufatto, pelo 

Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, intime-se a parte Executada através de advogado ou 

pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias.Por fim, sem 

prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78681 Nr: 1936-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, 

Carla Cristiana Buss, Eloiza Cristina Castelan, Adir Freo, Union Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Filippelli - OAB:MT 

15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco de Lage Landen 

Brasil S.A. em desfavor de Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristina Bussa, Eloiza Cristina Buss, Adir Freo e Lucinete Maria da Silva 
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Freo.

No caso dos autos, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para 

pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, 

quando, então, postulou pela requisição das Declarações de Imposto de 

Renda da parte Executada.

Releva notar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.

Nesse ponto, eis o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão 

que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de 

veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou 

provimento ao Agravo de Instrumento. 3. Contudo, esclareça-se que esta 

"Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou 

entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das 

diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a 

penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em 

execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo 

acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o 

entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 

1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra 

pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, 

no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

13/09/2017). (Sem grifos no original).

E do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA 

DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas 

as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos 

Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). (Sem grifos no 

original).

Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas Declarações de Imposto de Renda 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente às fls. 612/614, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal.

 Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, e as 

informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na 

tramitação do processo.

 Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100865 Nr: 716-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Pereira, Valquiria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a suspensão 

dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo 

Civil, pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77804 Nr: 1292-85.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Converto o julgamento em diligência para o fim de determinar a intimação 

do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos o 

indeferimento do pedido administrativo de benefício formulado junto ao 

INSS, comprovar que era segurado no momento da perícia ou na data da 

propositura da ação, bem como esclareça do que se trata o benefício de 1 

(um) salário mínimo que aduz receber do INSS, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54417 Nr: 1900-54.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Borges Machado, Marivone de Almeida 

Greff, Centro de Diagnosticos por Imagem São Jorge Ltda. EPP 

(Radymagem)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 
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Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24860 Nr: 42-47.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta, Lairto João 

Sperandio, Luiz Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:MT 18.882, Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 9.237, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13.206, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT, Hélio Passadore - OAB:MT 3.008-A, Leandro 

Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

 Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de dívida 

alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.

Deixo de analisar o pedido do item “a” fl. 328v, uma vez que que os 

veículos estão em estado de restrição de transferência (fl. 316).

 Ademais, caso a penhora sendo infrutífera, desde já defiro o pedido dos 

itens “c” e “d” fl. 328v.

De mais a mais, indefiro o pedido de suspensão da CNH, eis que não 

foram realizados todos os meios expropriatórios para a satisfação do 

débito. Vale ressaltar que tais medidas somente serão efetivadas em 

casos excepcionais, quando esgotados os outros meios ordinários 

cabíveis.

Nesse ponto, colaciona-se o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS EXECUTÓRIAS – CPC, ART. 139, IV 

– MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E 

PROPORCIONAIS – SUSPENSÃO DA CNH – AUSÊNCIA ESGOTAMENTO 

DAS VIAS MEDIDAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. “É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no 

sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em 

EXECUÇÃO não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e 

razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as 

providências menos gravosas e mais eficazes.” (STJ - AgInt no AREsp 

1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

09/10/2018, DJe 17/10/2018). 2. O posicionamento deste eg. Tribunal de 

Justiça é o de que a SUSPENSÃO da CNH é medida gravosa, que só pode 

ser adotada em casos excepcionais, quando esgotados os meios 

ordinários de satisfação do débito, o que não corresponde à hipótese dos 

autos. (N.U 1014749-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

Outrossim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 2951-95.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane Izabel Ferron Pavan, Michel Garaffa, 

FABIANE IZABEL FERRON PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a suspensão 

dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo 

Civil, pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76062 Nr: 4638-78.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF DO PRADO COMÉRCIO DE ROUPAS - ME, 

Celina Maria Ferreira do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a suspensão 

dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo 

Civil, pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 
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o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000419-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO APARECIDO FERNANDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PRESTADORA DE SERVICOS SIAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000419-29.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: PRESTADORA DE 

SERVICOS SIAO LTDA - ME, DIVINO APARECIDO FERNANDES DE 

ALMEIDA Vistos, etc. Considerando que deve ser priorizada a citação 

pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada junto aos 

Sistemas Informatizados. Ademais, realizada a pesquisa junto aos 

Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte 

Executada diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria 

Judicial o necessário para sua citação, nos termos do disposto na decisão 

inicial. Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa 

de endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de intimação da parte Executada, possível a intimação por 

edital. Não obstante a falta de localização da Executada por encontrar-se 

em local incerto e não sabido, determino seja referida parte intimada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. Desde já nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curadora especial à parte revel citada por edital, 

determinando que, escoado o prazo da citação editalícia, seja a curadora 

intimada para apresentar manifestação, no prazo legal. Por fim, assim que 

aportando aos autos a manifestação, intimem-se as partes, para que, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

novmbro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito CPF/CNPJ: 

08.531.146/0001-75 Nome do contribuinte: PRESTADORA DE SERVICOS 

SIAO LTDA Tipo logradouro RUA Endereço: DOS JEQUITIBAS Número: 

1968W Complemento: SALA 01 LOTE 28 Bairro: RESIDENCIAL PARAISO 

Município: NOVA MUTUM UF: MT CEP: 78450-000 Telefone: CPF/CNPJ: 

999.156.501-91 Nome do contribuinte: DIVINO APARECIDO FERNANDES 

DE ALMEIDA Tipo logradouro Endereço: LOT PARAISO Número: 

Complemento: LOTE 28 QD 06 Bairro: PARAISO Município: NOVA MUTUM 

UF: MT CEP: 78450-000

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70302 Nr: 2844-56.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. 109 , para promover a retirada desta. Informo, 

ainda, que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

distribuição no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83091 Nr: 854-25.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto Bachi Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

executado, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 129982 Nr: 2410-23.2019.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM, ABB, JRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, MAXUEL RODRIGO SZIMANSKI - OAB:78709

 Vistos. Inicialmente, cumpra-se a decisão de fls. 177, com a consequente 

expedição de carta precatória à Comarca de Capanema/PR, para a oitiva 

do requerido JUAN RAMON PADILLA. No mais, verifico que às fls. 186/188 

o requerido CELSO ARAÚJO MOURÃO postulou pela revogação da medida 

protetiva de afastamento cautelar em relação à adolescente VIVIANA 

IZABEL PADILLA. Nestes termos, observando que o denunciado foi 

absolvido na esfera criminal, a medida cautelar de afastamento em relação 

à adolescente VIVIANA IZABEL PADILLA deve ser revogada. De acordo 

com os fundamentos utilizados pela Autoridade Judicial competente, o 

demandado foi absolvido com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de 

Processo Penal, isto é, não foram amealhadas provas da existência do 

fato criminoso pela acusação. Segundo consta da sentença, em cotejo 

com a carta escrita pela adolescente e com o relatório psicológico, a 

menor teria inventado que o padrasto teria abusado sexualmente dela 

porque estava com raiva, pois ele havia lhe tirado o celular, assim como 

ele e a genitora estariam planejando a mudança da família para o 

Maranhão, o que ela não queria. Nestes termos, REVOGO O 

AFASTAMENTO CAUTELAR decretado pela decisão de fls. 26/28 do 

requerido CELSO ARAÚJO MOURÃO, em relação à enteada VIVIANA 

IZABEL PADILLA, de modo que ambos poderão retornar à convivência em 

família. Intime-se o causídico Dr. Anédio Aparecido Costa para que traga 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a procuração original que lhe 

tenha sido outorgada pela requerida ANGELINA BODDENBERG BADE, a 

fim de regularizar a representação processual. Por fim, aguarde-se o 

retorno da carta precatória expedida para a oitiva de JUAN RÁMON 

PADILHA e intimem-se as partes acerca da missiva e para apresentação 

das alegações finais, tornando os autos conclusos para sentença. Ciência 

ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 137335 Nr: 1009-52.2020.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: AMSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho os requerimentos formulados pela Defensoria 

Pública e CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, a fim de resguardar a menor 

Evelly Fernanda Duarte Santos sob a guarda provisória de Alfredo Marcio 

Santos da Silva, nos termos do artigo 33 da Lei nº 8.069/90. EXPEÇA-SE o 

competente termo de guarda provisória, assumindo o guardião todos os 

deveres inerentes à obrigação.No que concerne ao pedido de adoção, 

importa salientar, que a requerente conviveu com a genitora da infante 

desde que esta possuía aproximadamente 03 (três) anos até o falecimento 

da mesma em um acidente de trânsito no dia 25/12/2019, ocasião em que 

permaneceu com a guarda da menor, sendo que o genitor do infante é 

desconhecido.Desta forma, deixo de fixar o estágio de convivência, uma 

vez que, a criança já convive com o autor, nos termos do art. 46, § 1°, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Determino, a realização de Estudo 

Psicossocial pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo, fixando o prazo de 30 

(trinta) dias para atendimento da solicitação, quando, então, deverão ser 

prestadas as orientações e esclarecimentos necessários acerca do 

Instituto da Adoção, especial sobre a irrevogabilidade, a teor do art. 166, § 

2°, da Lei n. 8.069/90.Sem prejuízo do exposto, nos termos do art. 166, § 

1°, do Estatuto da Criança e do Adolescente designo audiência para o dia 

26/03/2020 às 17:00, para oitiva do requerente e da requerida.Ademais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar manifestação, não dispondo a parte requerida de condições 

para constituir advogado, sem prejuízo do seu sustento, desde já, nomeio 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar em sua 

defesa.Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

posto que está sendo patrocinado por advogado dativo, conforme 

documento de fl. 28, nos moldes do artigo 98 e 99 do Código de Processo 

Civil e Lei 1.060/50.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 125124 Nr: 5925-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Deixo de apreciar o requerimento de fl. 36, posto que este já foi indeferido 

à fl. 29.

 No mais, aguarde-se a manifestação do Administrador Judicial da 

Agroverde Agronegócios LTDA.

 Após, cumpra-se integralmente o determinado à fl. 25.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71922 Nr: 433-06.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Clemente Juvenal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de MILTON CLEMENTE JUVENAL, ambos já 

qualificados nos autos.

À fl. 64, o Estado de Mato Grosso informou a quitação integral do débito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Custas pelo executado.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109720 Nr: 5815-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTVdA, VGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos.

Considerando as informações constantes à fl. 128, de que os infantes 

Davi Lucas Tavares de Souza e Maria Luiza Tavares de Souza não 

residem mais neste município, mas que, segundo informações da avó 

paterna Sra. Lindalva, retornariam para esta cidade dentro de alguns dias, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que informe o endereço 

atualizado dos menores.

 Informado novo endereço, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-91.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000572-91.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:REGINA CELIA 

MACEDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 16 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-79.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI (REQUERENTE)

ELLEN C.M.CUSTODIO OLIVEIRA PERFUMARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA ECONOMICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 

(REQUERIDO)

FMI SECURITIZADORA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000437-79.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELLEN 

C.M.CUSTODIO OLIVEIRA PERFUMARIA - ME Endereço: Rua das 

Tamareiras, 204w, Sala 11, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Nome: DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI Endereço: Rua das Verbenas, 

1451w, Residencial dos Ipes, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - MT0008268A 

POLO PASSIVO: Nome: DROGARIA ECONOMICA COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS EIRELI Endereço: RUA CAPITÃO SERAFIM DE BARROS, 

1613, VILA SANTA MARIA, JATAÍ - GO - CEP: 75800-131 Nome: FMI 

SECURITIZADORA S/A Endereço: RUA GEORGE OHM, 206, Torre A, andar 

9, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-020 Senhor(a): 

ELLEN C.M.CUSTODIO OLIVEIRA PERFUMARIA - ME e outros Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 13:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO n. 1002442-11.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.627,47 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ANGELA MARIA DA SILVA Endereço: RUA DAS 

CALÊNDULAS, 336 W, QUITINETE 3, LÍRIOS DOS CAMPOS, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: EDER RESINO 

JUNIOR - MT0022198A POLO PASSIVO: Nome: KONTIK FRANSTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: RUA ITAPEVA, 26, ANDAR 4, 

ANDAR 4, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01332-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - 

SP117417-A Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração opostos 

são tempestivos. Nos termos do Art. 1.023, §2º do NCPC, intimo a 

Embargada para manifestar-se sobre os Embargos opostos, no prazo de 5 

(cinco) dias, caso seu eventual acolhimento implique na modificação da 

decisão embargada. NOVA MUTUM, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002322-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002322-65.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: APARECIDO SANTANA DE ALMEIDA Endereço: 

Avenida das Seriemas, 752, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ODUVALDO LOPES 

FERREIRA - MT0014196S, GIZELI PAULINA HOLZ - MT22586/O POLO 

PASSIVO: Nome: SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP Endereço: Rua 

Cedro Rosa, Novo Diamantino, DIAMANTINO - MT - CEP: 78402-000 

Senhor(a): APARECIDO SANTANA DE ALMEIDA Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 13:20 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SOUZA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000815-06.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: NATANAEL SOUZA 

NOGUEIRA Endereço: Av Beija-Flores, 202, apto 1, edif Columbia, Centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - MT18783/O POLO PASSIVO: 

Nome: JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - ME Endereço: Av. Das 

Andorinhas, 941-W, Nossa Senhora Aparecida, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): NATANAEL SOUZA NOGUEIRA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos autos e requeira 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 16 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010177-54.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA DE PAULA DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010177-54.2011.8.11.0086 Valor da causa: R$ 28.481,16 ESPÉCIE: 

[Cláusula Penal]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA Endereço: Rua 

HORTENCIAS, 1501, W, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ANDRE DE ALMEIDA 

VILELA - MT0011012A, PAULO DE ALMEIDA VILELA - MT0009538A POLO 

PASSIVO: Nome: TAMARA DE PAULA DE MEDEIROS Endereço: Avenida 

MUTUM, 511, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: OLIANI RASPINI - MT14330-O 

Senhor(a): SILVIA DE ALMEIDA BARBOSA Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca do Mandado (cumprimento negativo) juntado retro, 

para que se manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010676-62.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PAULA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEIDE SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010676-62.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 3.600,00 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111) POLO ATIVO: Nome: LUANA PAULA COSTA Endereço: Rua 

AROEIRAS, 2640W, RESIDENCIAL BURITIS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES 

- MT0014916A POLO PASSIVO: Nome: JUCILEIDE SANTOS DA SILVA 

Endereço: Avenida das Arapongas, 333, Endereço Laboral, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): LUANA PAULA COSTA Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-61.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ALVES NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

pet shop vet pop (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000574-61.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:GRACIELE 

ALVES NEVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR POLO 

PASSIVO: pet shop vet pop FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001726-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCENEIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI LOCH ECKERT (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001726-81.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.951,30 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução, Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: DIRCENEIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA 

Endereço: RUA DAS VERBENIAS, 2193-W, BEIJA FLOR, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MARCELO DA 

PIEVE - MT11284-O POLO PASSIVO: Nome: ROSELI LOCH ECKERT 

Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 453-W, COR DO PECADO, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): DIRCENEIA APARECIDA 

DOS SANTOS LIMA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do 

Mandado (cumprimento negativo) juntado retro, para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-97.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ORTENILA CAPPELLARI BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GONCALVES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002682-97.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.820,90 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ORTENILA CAPPELLARI 

BASSANI Endereço: RUA DOS FLAMBOYANTS, 189 N, APTO 101, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EDER RESINO JUNIOR - MT0022198A POLO PASSIVO: 

Nome: PAULO GONCALVES CAVALCANTE Endereço: AVENIDA DOS 

CANÁRIOS, 1.621 W, QUADRA 46, LOTE 15, BELA VISTA, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): ORTENILA CAPPELLARI BASSANI Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 29/04/2020 Hora: 14:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ELEBROK (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000085-92.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 720,65 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME Endereço: Av. 

Perimetral das Samambaias, 815, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES 

SANTOS - MT21741-O POLO PASSIVO: Nome: OSVALDO ELEBROK 

Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, N 73N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010216-85.2010.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMA EXPRESS MAQUINAS DE SORVETE EXPRESSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010216-85.2010.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA - ME Endereço: Rua DAS ARARAS, 

S/Nº, CENTRO, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 

ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

MT0014916A, MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - PR0048359A 

POLO PASSIVO: Nome: SUPREMA EXPRESS MAQUINAS DE SORVETE 

EXPRESSO Endereço: RUA ENCANTADO, 670, MATHIAS VELHO, 

CANOAS - RS - CEP: 92330-410 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: LUIS 

FELIPE LAMMEL - MT7133-O Senhor(a): SUPERMERCADO SANTA RITA 

LTDA - ME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

Carta Precatória (cumprimento negativo) juntado retro, para que se 

manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112682 Nr: 84-27.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ribeiro da Silva, Sonia Gomes da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na 

exordial para tornar definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela 

[fls. 23/27], sem a aplicação se multa diária.Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009.Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95.É o projeto de sentença que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei.Homologada, 

intimem-se as partes.Pollianna Mesquita de MoraesJuíza 

Leiga_______________________________________________________

____Vistos, etc.Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta 

comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos.Publique-se.Nova Mutum-MT, 13/03/2020CÁSSIO 

LEITE DE BARROS NETTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 135913 Nr: 125-23.2020.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U-PdFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 

12.153/2009.Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque 

incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei.Homologada, intimem-se 

as partes por seus patronos.Pollianna Mesquita de MoraesJuíza 

LeigaProcesso nº: 125-23.2020.811.0086 - Cód. 135913Vistos, 

etc.Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.Em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.Publique-se.Nova Mutum-MT, 13/03/2020CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTOJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92494 Nr: 1505-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum - MT , na forma 

da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

desta Comarca, com início previsto para os dias 03 de abril de 2020 e 24 

de abril de 2020, ambas às 09h00min, ficando pelo presente edital 

convocados a comparecer na referida data e horário, ao Plenário situado 

no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

• Processo Código 92494 - dia 03 de abril de 2020, às 09h00 horas.

? Réu: JOSÉ MACHADO FERNANDES.

? Advogado: Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva.

• Processo Código 92910 - dia 24 de abril de 2020, às 09h00 horas.

? Réu: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA.

? Advogados: Ivonir Alves Dias e Roberson Siqueira de Melo.

1. ALEXANDRE LARA DE ASSIS, Trabalhador de fabricação e preparação 

de alimentos e bebidas, endereço: Rua das Gameleiras , 1859 – w, bairro: 

Residencial Vitória, Telefone (65) 9.9968-9726.

2. ANTONIO SOUSA DA SILVA, Administrador, endereço: Av. das Águias 

, 653 – w, bairro: Bela Vista, Telefone: (63)9.99525219 ou 

(65)9.9617-0889.

3. MARIA JOSÉ SALES ARAUJO DA SILVA, Pescadora, endereço: rua 

dos Cambarás, 2237 – W, Bairro: Parque Do Sol, Telefone (65) 

9.9996-2427.

4. RODRIGO VICENTE FAGUNDES, Eletricista e Assemelhados, endereço: 

Rua dos Jambos, 1253 – N, Bairro: Centro, Telefone (65) 99632-0650.

5. MONICA BOLSONI BARRETO SCHMITT, Administrador, endereço: Av. 

dos Pavões, 1769 – W, Bairro: Residencial Flamboyant, (65) 3308-4672 ou 

(65)99975-0520.

6. SILVONEI DOS SANTOS FERREIRA, Motorista de veículos de transporte 

de carga, Endereço: Av. das Andorinhas, 140 – W, Bairro: Bela Vista, 

Telefone: (65) 99631-0715 Ou 9.2112-5443.

7. ANTONIO BARROSO DOS SANTOS, Trabalhador Rural, endereço: Rua 

das Hortencias, 881 – W, Bairro: Centro, Telefone: (65) 99950-6360.

8. JOANA SOUZA SILVA, Dona de casa, Endereço: Avenida dos Pavoes , 

1299 – W, Bairro: Residencial Vitória, Telefone: (65) 9.9612-8231 Ou 

9124-6345.

9. TEILOR VINICIOS LEITE DA SILVEIRA, recepcionista, endereço: Rua sem 

Saída – Q. C, L. 20, Endereço: Jardim Ágata, Telefone: (65)9.9964-9384 

Ou 8136-6610.

10. JOSE AUGUSTO PINHEIRO RAIOL, Carpinteiro, marceneiro e 

assemelhados, Endereço: Rua Das Sucupiras, 954 – W, Bairro: Bela Vista, 

Telefone: (65) 9.9283-1021 ou 9963-4903.

11. ERODIAS CRISTIANE DE LIMA, Servidor público municipal, Endereço: 

Rua dos Louros, nº 2074 – W, Bairro: Jardim América, Telefone: 

(65)9810-50683 Ou (65)9637-8136.

12. JOAO BATISTA REGINALDO, Eletricista e assemelhados, Endereço: 

Rua dos Jacarandas, 527 – W, Bairro: Parque do Sol, Telefone 9. 

8415-7994.

13. ANDRESSA DA SILVA MENDONÇA, Dona de casa, Endereço: Rua Dos 

Amapas, 201 – W, Bairro: Centro, 9817-9646 Ou (45)9955-1207.

14. DALVAN DE OLIVEIRA SILVA, Outros, Endereço: Rua das 

Alamandras, 1748 – W, Bairro: Residencial dos Ipes, telefone: (65) 

99677-3971.

15. RAFAELLA MARTINS POUSO, Biomédico, Endereço: Rua dos 

Flamboyants, 646 – N, Bairro: Jardim II. Telefone: (65)9692-4910 ou (65) 

9609-5191.

16. EMILI SILVA DOS SANTOS, Estudante, Bolsista, Estagiário e 

assemelhados, Endereço: Rua dos Cedros , 3090 – W, Bairro: Jardim 

Primavera II, Telefone: (65) 9.9961-1334.

17. DALVA AMELIA RIBEIRO LOPES, Dona de casa, Endereço: Rua dos 

Louros, 2998 – W, Bairro: Jardim Primavera III, Telefone (65) 9.8406-4932.

18. EMILLE KAREN MORIS MAGALHAES, Engenheiro, Endereço: Rua das 

Rosas, 472 – N, Bairro: Centro, (65) 9.9901-6667 ou 9901-6667.

19. INIVAL ALBA PEREZ, Aposentado (exceto Servidor Público), 

Endereço: Rua Dos Cedros, 41 – N, Bairro: Centro, Telefone (65) 

9994-9664.

20. WAGNISTON RODRIGUES DE ARAÚJO, Outros, Endereço: Rua Bela 

Vista - S/N, Comunidade Ranchão, Telefone: (65) 99665-0202.

21. MARIZETE PEREIRA DA SILVA, Outros, Endereço: Rua Projetada 02, n. 

211 – Q. F L.19, Condomínio Novo Horizonte, Telefone: (65) 9.9696-8114 

Ou 9479-3357.

22. VALMIR DE OLIVEIRA CORTEZ, Outros, Endereço: Rua das Acucenas, 

1461 – W, Bairro: Flor Do Pequi I, Telefone: (65) 99642-8156.

23. MARA CAMARGO, Dona de casa, Endereço: Rua dos Coqueiros, 2598 

– W, Bairro: Arara Azul, Telefone: 9931-2206.

24. MARIZA ANDRECOVICZ, Auxiliar de escritório e assemelhados, 

Endereço: Rua das Oliveiras, 217 – N, Bairro: Industrial Norte, Telefone 

(66) 99901-9767.

25. MAYARA DOS SANTOS PINTO, Dona de casa, Endereço: Rua das 

Embaubas, 1509 – W, Bairro: Residencial dos Ipes, Telefone: (65) 
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98472-0398 ou 9646-6591.

II - SUPLENTES A SEREM INTIMADOS:

1. SILAS SOUSA DOS SANTOS, trabalhador de fabricação e Preparação 

De Alimentos E Bebidas, Endereço: Rua Das Mangueiras, 594 - W, Qd. 45, 

Lt. 11, Bairro: Bela Vista, Telefone: (65) 99920-9976 Ou 9904-7667.

2. LEANDRO ANTONIO GAUVSCHI, Torneiro mecânico, Endereço: Rua das 

Begonias, 1868 – W, Bairro: Parque das Águias, Telefone: 98452-8006 Ou 

(65)9608-6179.

3. VICTOR HUGO DONATO DE MORAES, Agrônomo, Endereço: Rua dos 

Jatobas, 1163 – N, Bairro: Jardim das Orquídeas, Telefone: (65) 

99955-9380.

4. DIOGO DE MELO BARROS, Vendedor de comércio varejista e 

atacadista, Endereço: Rua das Heliconias, 694 – W, Bairro: Jardim das 

Orquídeas, Telefone: 9.99676-2337.

5. LUIS ANTONIO GOMES MIRANDA, Professor e instrutor de formação 

profissional, Endereço: Rua dos Cedros , 97 – N, Bairro: Centro, (65) 

9.8419-1416.

Eu, Joemir Boabaid de Brito, Analista Judiciário, que o digitei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 1803-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum - MT , na forma 

da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

desta Comarca, com início previsto para os dias 03 de abril de 2020 e 24 

de abril de 2020, ambas às 09h00min, ficando pelo presente edital 

convocados a comparecer na referida data e horário, ao Plenário situado 

no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

• Processo Código 92494 - dia 03 de abril de 2020, às 09h00 horas.

? Réu: JOSÉ MACHADO FERNANDES.

? Advogado: Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva.

• Processo Código 92910 - dia 24 de abril de 2020, às 09h00 horas.

? Réu: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA.

? Advogados: Ivonir Alves Dias e Roberson Siqueira de Melo.

1. ALEXANDRE LARA DE ASSIS, Trabalhador de fabricação e preparação 

de alimentos e bebidas, endereço: Rua das Gameleiras , 1859 – w, bairro: 

Residencial Vitória, Telefone (65) 9.9968-9726.

2. ANTONIO SOUSA DA SILVA, Administrador, endereço: Av. das Águias 

, 653 – w, bairro: Bela Vista, Telefone: (63)9.99525219 ou 

(65)9.9617-0889.

3. MARIA JOSÉ SALES ARAUJO DA SILVA, Pescadora, endereço: rua 

dos Cambarás, 2237 – W, Bairro: Parque Do Sol, Telefone (65) 

9.9996-2427.

4. RODRIGO VICENTE FAGUNDES, Eletricista e Assemelhados, endereço: 

Rua dos Jambos, 1253 – N, Bairro: Centro, Telefone (65) 99632-0650.

5. MONICA BOLSONI BARRETO SCHMITT, Administrador, endereço: Av. 

dos Pavões, 1769 – W, Bairro: Residencial Flamboyant, (65) 3308-4672 ou 

(65)99975-0520.

6. SILVONEI DOS SANTOS FERREIRA, Motorista de veículos de transporte 

de carga, Endereço: Av. das Andorinhas, 140 – W, Bairro: Bela Vista, 

Telefone: (65) 99631-0715 Ou 9.2112-5443.

7. ANTONIO BARROSO DOS SANTOS, Trabalhador Rural, endereço: Rua 

das Hortencias, 881 – W, Bairro: Centro, Telefone: (65) 99950-6360.

8. JOANA SOUZA SILVA, Dona de casa, Endereço: Avenida dos Pavoes , 

1299 – W, Bairro: Residencial Vitória, Telefone: (65) 9.9612-8231 Ou 

9124-6345.

9. TEILOR VINICIOS LEITE DA SILVEIRA, recepcionista, endereço: Rua sem 

Saída – Q. C, L. 20, Endereço: Jardim Ágata, Telefone: (65)9.9964-9384 

Ou 8136-6610.

10. JOSE AUGUSTO PINHEIRO RAIOL, Carpinteiro, marceneiro e 

assemelhados, Endereço: Rua Das Sucupiras, 954 – W, Bairro: Bela Vista, 

Telefone: (65) 9.9283-1021 ou 9963-4903.

11. ERODIAS CRISTIANE DE LIMA, Servidor público municipal, Endereço: 

Rua dos Louros, nº 2074 – W, Bairro: Jardim América, Telefone: 

(65)9810-50683 Ou (65)9637-8136.

12. JOAO BATISTA REGINALDO, Eletricista e assemelhados, Endereço: 

Rua dos Jacarandas, 527 – W, Bairro: Parque do Sol, Telefone 9. 

8415-7994.

13. ANDRESSA DA SILVA MENDONÇA, Dona de casa, Endereço: Rua Dos 

Amapas, 201 – W, Bairro: Centro, 9817-9646 Ou (45)9955-1207.

14. DALVAN DE OLIVEIRA SILVA, Outros, Endereço: Rua das 

Alamandras, 1748 – W, Bairro: Residencial dos Ipes, telefone: (65) 

99677-3971.

15. RAFAELLA MARTINS POUSO, Biomédico, Endereço: Rua dos 

Flamboyants, 646 – N, Bairro: Jardim II. Telefone: (65)9692-4910 ou (65) 

9609-5191.

16. EMILI SILVA DOS SANTOS, Estudante, Bolsista, Estagiário e 

assemelhados, Endereço: Rua dos Cedros , 3090 – W, Bairro: Jardim 

Primavera II, Telefone: (65) 9.9961-1334.

17. DALVA AMELIA RIBEIRO LOPES, Dona de casa, Endereço: Rua dos 

Louros, 2998 – W, Bairro: Jardim Primavera III, Telefone (65) 9.8406-4932.

18. EMILLE KAREN MORIS MAGALHAES, Engenheiro, Endereço: Rua das 

Rosas, 472 – N, Bairro: Centro, (65) 9.9901-6667 ou 9901-6667.

19. INIVAL ALBA PEREZ, Aposentado (exceto Servidor Público), 

Endereço: Rua Dos Cedros, 41 – N, Bairro: Centro, Telefone (65) 

9994-9664.

20. WAGNISTON RODRIGUES DE ARAÚJO, Outros, Endereço: Rua Bela 

Vista - S/N, Comunidade Ranchão, Telefone: (65) 99665-0202.

21. MARIZETE PEREIRA DA SILVA, Outros, Endereço: Rua Projetada 02, n. 

211 – Q. F L.19, Condomínio Novo Horizonte, Telefone: (65) 9.9696-8114 

Ou 9479-3357.

22. VALMIR DE OLIVEIRA CORTEZ, Outros, Endereço: Rua das Acucenas, 

1461 – W, Bairro: Flor Do Pequi I, Telefone: (65) 99642-8156.

23. MARA CAMARGO, Dona de casa, Endereço: Rua dos Coqueiros, 2598 

– W, Bairro: Arara Azul, Telefone: 9931-2206.

24. MARIZA ANDRECOVICZ, Auxiliar de escritório e assemelhados, 

Endereço: Rua das Oliveiras, 217 – N, Bairro: Industrial Norte, Telefone 

(66) 99901-9767.

25. MAYARA DOS SANTOS PINTO, Dona de casa, Endereço: Rua das 

Embaubas, 1509 – W, Bairro: Residencial dos Ipes, Telefone: (65) 

98472-0398 ou 9646-6591.

II - SUPLENTES A SEREM INTIMADOS:

1. SILAS SOUSA DOS SANTOS, trabalhador de fabricação e Preparação 

De Alimentos E Bebidas, Endereço: Rua Das Mangueiras, 594 - W, Qd. 45, 

Lt. 11, Bairro: Bela Vista, Telefone: (65) 99920-9976 Ou 9904-7667.

2. LEANDRO ANTONIO GAUVSCHI, Torneiro mecânico, Endereço: Rua das 

Begonias, 1868 – W, Bairro: Parque das Águias, Telefone: 98452-8006 Ou 

(65)9608-6179.

3. VICTOR HUGO DONATO DE MORAES, Agrônomo, Endereço: Rua dos 

Jatobas, 1163 – N, Bairro: Jardim das Orquídeas, Telefone: (65) 

99955-9380.

4. DIOGO DE MELO BARROS, Vendedor de comércio varejista e 

atacadista, Endereço: Rua das Heliconias, 694 – W, Bairro: Jardim das 

Orquídeas, Telefone: 9.99676-2337.

5. LUIS ANTONIO GOMES MIRANDA, Professor e instrutor de formação 

profissional, Endereço: Rua dos Cedros , 97 – N, Bairro: Centro, (65) 

9.8419-1416.

Eu, Joemir Boabaid de Brito, Analista Judiciário, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124331 Nr: 5562-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito os 

memoriais finais, no prazo de 05 dias. É o que me cumpre.
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Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132471 Nr: 3920-71.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesllayne Natally da Silva - 

OAB:MT 25.494

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o réu RODRIGO PEREIRA ALVES, à pena de 11 (onze) 

meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática 

dos crimes previstos pelo artigo 24-A da Lei 11.340/06, por diversas 

vezes (ao menos sete), na forma do artigo 71 do Código Penal, c.c. art. 

147, c.c. art. 61, II, f, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do CP, 

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença. 

Expeça-se alvará de soltura para que o réu seja imediatamente colocado 

em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.P.R.I.C.Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, LVII, 

da Constituição da República), expeça-se guia de execução definitiva, 

formando-se o processo executivo de pena definitivo.Oficie-se, ainda, ao 

Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, 

da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).Sem 

condenação em custas, visto que defendido pela Defensoria Pública, 

presumindo-se a sua pobreza jurídica.Intime-se a vítima da presente 

sentença, notadamente quanto à soltura do réu.Nova Mutum, 13 de março 

de 2020.Ana Helena Alves Porcel RonkoskiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136925 Nr: 751-42.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCLEUTO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:OAB/MT 15.837, Bruno Gomes Barreto - OAB:MT 25.614

 Vistos.

Por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, e, ainda, por inexistirem outras questões de 

ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 24 de março de 2020, às 16h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa 

a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que as 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Requisite-se a presença do réu, segregado na cadeia pública local.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, tornem os autos conclusos para a realização da audiência ora 

designada.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000863-56.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000863-56.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL REU: MARIA APARECIDA 

RIBEIRO DOS SANTOS Vistos. Em juízo de retratação, tendo em vista a 

interposição de Agravo de Instrumento, mantenho a decisão outrora 

proferida (ID. 28786399). Considerando que a decisão em recurso de 

Agravo (ID. 29766999) suspendeu os efeitos da decisão de 1º grau, 

recolha-se o mandado de reintegração/intimação. Intime-se a parte autora, 

através de seu advogado, para apresentar réplica à contestação, no 

prazo legal. Após, conclusos. Nova Xavantina, 13 de março de 2020. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000217-12.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSULTING CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN REGINA MARTINS AGUIAR OAB - SP221579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GALLEGO DIAS (REQUERIDO)

LUZIA HELENA ALVES DE PAULA GALLEGO DIAS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103191 Nr: 2167-44.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PRIMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 

dias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001324-28.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RT INFORMATICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1001324-28.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: RT INFORMATICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA - MT e outros Vistos. Vistos. Cuidam os autos de 

Mandado de Segurança impetrado por RT INFORMÁTICA LDTA-ME em que 

figura como autoridade coatora o PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 

NOVA XAVANTINA, e como polo passivo o MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA, todos devidamente qualificados. Relata a impetrante, em 

síntese, que participou do Processo Licitatório consubstanciado no Pregão 

Presencial n.º 040/2019, sagrando-se, ao final, vencedora do certame. 

Salienta, porém, que a autoridade coatora inabilitou a impetrante sob dois 
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principais fundamentos: 1) ausência de registro ou inscrição da empresa 

licitante na entidade profissional; e 2) ausência/insuficiência do Atestado 

de Capacidade Técnica apresentado pela impetrante. Como razão para a 

sua insurgência, afirma a impetrante que apresentou documento 

comprobatório do seu registro ou inscrição na entidade profissional 

exigida no edital, uma vez que está devidamente registrada no Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais sob o n.º 2000187721. Afirma ainda que, 

sendo o objeto da licitação o monitoramento eletrônico e segurança, não 

caberia exigir a inscrição ou registro junto ao CREA. De outra banda, 

sustenta ainda a impetrante que é equivocada a decisão do Leiloeiro que 

culminou no descarte do Atestado de Capacidade Técnica sob a 

justificativa de que o referido documento apenas confirma a 

comercialização de peças e não o objeto do presente certame, que é a 

prestação do serviço de monitoramento eletrônico. Instada a prestar 

informações, a autoridade coatora refutou os argumento da impetrante, 

trazendo a colação dispositivos legais que embasam as exigências dos 

documentos, bem como sustentando a higidez do processo licitatório. Os 

autos vieram-me conclusos para decisão liminar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A concessão de medida liminar reclama a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Invariavelmente, a análise da probabilidade do 

direito perpassa por uma verificação superficial dos fatos jurídicos 

noticiados à luz do direito aplicável, não dispensando, ainda que de forma 

não exauriente, a subsunção dos fatos à norma. O perigo de dano, por 

seu turno, decorre dos prejuízos que o decurso de tempo exigido para a 

prática dos atos processuais pode vir a causar. A priori, no que toca à 

probabilidade do direito, uma análise atenta dos fatos noticiados na peça 

inaugural permite concluir, ainda de forma precária, que assiste razão à 

impetrante. A questão, no entanto, assume notas de complexidade, já que 

o alijamento do certame se deu não apenas por um, mas por dois motivos, 

que devem ser individualmente enfrentados, a fim de tornar compreensível 

a presente decisão. Com efeito, o objeto do certame é assim definido no 

respectivo edital: “O objeto desta licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ALARME MONITORADO E CIRCUITO 

FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV) E VISITA/VISTORIA IMEDIATA AOS 

CHAMADOS DE DISPARO/DETECÇÃO DE ALARMES, COMPREENDENDO 

MONITORAMENTO DE IMAGENS E DE ALARMES, INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO 

PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME 

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 

EDITAL E SEUS ANEXOS, nas quantidades e especificações constantes 

do Anexo do Termo de Referência anexo IX deste Edital”. A delimitação 

exata do objeto do certame é de fundamental importância para verificar se 

as exigências do edital estão em estrita conformidade com a Lei n.º 

8.666/93, eis que, por disposição constitucional (art. 37, XXI) somente 

autoriza as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Assim, 

qualquer cláusula editalícia que, a pretexto de exigir qualificação técnica, 

preveja a apresentação de documentos que nenhuma pertinência tenham 

com o objeto do contrato, revela-se atentatória ao princípio da ampla 

competitividade da licitação e deve ser reputada nula. Neste cerne, 

revela-se absolutamente incompatível com o objeto licitatório exigir que a 

empresa participante tenha registro/inscrição no CREA ou mesmo 

Conselho Regional de Técnicos Industriais. Segundo leciona Ronny 

Charles Lopes de Torres (Leis de Licitações Públicas Comentadas, ed. 

Juspodivm, pág. 432), “a exigência de registro ou inscrição em entidade 

profissional é uma medida de exceção, cabível apenas nas situações em 

que o exercício da atividade seja legalmente limitado”. Com efeito, a 

atividade de monitoramento eletrônico de segurança, ainda que precedido 

da instalação dos respectivos dispositivos, não se encontra dentre as 

atividades a que o ordenamento jurídico atribui especial regulamentação, 

de modo a ter seu livre exercício. Ainda que assim não fosse, apenas 

para reforço de argumento, infere-se dos autos que a impetrante anexou 

o comprovante de registro junto ao Conselho Regional de Técnicos 

Industriais, fato este suficiente para permitir concluir que a eliminação do 

certame com fundamento em tal razão mostra-se equivocada e, portanto, 

merece ser corrigida. Por sua vez, no que toca ao atestado de capacidade 

técnica, é importante salientar, na linha da doutrina especializada, que 

subdivide-se em capacidade técnico-operacional e capacidade 

técnico-profissional. A primeira, diz respeito à experiência empresarial da 

participante do certame, enquanto que a segunda atine à experiência dos 

profissionais que irão executar o serviço, sendo as duas cumulativamente 

exigíveis. No caso dos autos, a impetrante foi alijada do certame, segunda 

consta da respetiva ata, porquanto o atestado de capacidade técnica 

apenas confirmaria que a mesma teria experiência na comercialização de 

peças e equipamentos de segurança, mas não no objeto do certame, que 

seria a prestação de serviços de monitoramento eletrônico. Nada 

obstante, infere-se dos autos que a impetrante, quando da fase de 

habilitação, apresentou dois atestados, um comprovando a 

comercialização de peças e equipamento de segurança e outro que 

demonstra a experiência anterior em serviço de monitoramento eletrônico 

propriamente dito. Assim, a princípio, o fundamento utilizado pelo 

Pregoeiro, quanto a tal ponto, parece não subsistir, revelando assim a 

ilegalidade do ato que inabilitou a impetrante. Em suma, ao menos em sede 

de cognição sumária, os motivos que ensejaram a inabilitação da 

impetrante no certame parecem não se revelar hígidos diante de todos os 

pontos aqui abordados. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato 

e de direito, CONCEDO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

imediata suspensão do Processo Administrativo de Compras e 

Contratação n.º 066/2019 – Pregão Presencial n.º 040/2019, até o deslinde 

final do presente mandamus. Uma vez que a autoridade coatora já foi 

devidamente notificada e apresentou informações oportunamente, 

INTIME-SE o Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Após, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 16 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000925-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000925-33.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA REQUERIDO: LARISSA 

ALVES MOREIRA Vistos. D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de Embargos à 

Execução opostos pela parte Executada nos autos da Execução Fiscal 

que lhe promove o Município de Nova Xavantina, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com efeito, infere-se dos autos que a parte 

Executada manejou Embargos à Execução nos autos da própria execução 

fiscal, em descompassado com a legislação de regência sobre o tema. 

Isso porque, segundo dispõe o art. 914, § 1º do CPC, aplicável 

subsidiariamente à execução fiscal, os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado. Nada obstante, a 

parte Executada opôs os embargos nos autos da própria execução, o que 

revele erro crasso, incapaz de ser sanado, conforme vem decidindo o E. 

TJMT, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – DISCUSSÃO DE SUPOSTO 

EXCESSO – DEFESA POR IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO 

PARA RECEBÊ-LA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIADE - NÃO 

APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO - RECURSO 

DESPROVIDO. O princípio da fungibilidade deve ser utilizado quando tal 

medida pressupõe que seja possível a substituição, especialmente, 

quando haja dúvida objetiva e não haja erro grosseiro, o que, não é o caso 

dos autos. In casu, o Agravante apresentou impugnação aos cálculos 

como meio de defesa à Ação de Execução. O artigo 914, caput, do CPC, 

dispõe que: o executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos. Da análise do 

referido dispositivo legal, verifica-se a ausência de um dos requisitos para 

a aplicação do aludido princípio, qual seja, o da dúvida objetiva, 

caracterizando erro grosseiro a apresentação de Impugnação ao invés de 

Embargos à Execução. A via de exceção de pré-executividade é cabível 

tão somente para arguição de matérias de ordem pública, devidamente 

instruída com prova da alegação, de modo que, o excesso de execução 

não pode ser conhecido de ofício pelo Juiz. Logo, a matéria deve ser 

discutida por meio dos embargos à execução , por demandar dilação 

probatória. Recurso Desprovido. (N.U 1007509-89.2017.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO 

GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) Ante o exposto, forte em tais 
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fundamentos de fato e de direito, REJEITO liminarmente os Embargos à 

Execução, o que faço com arrimo no art. 914, § 1º do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte Exequente para dar regular andamento à execução. 

Cumpra-se. Noxa Xavantina/MT, 16 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64123 Nr: 2864-41.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO DE FREITAS SILVA, Cpf: 

59216476168, Rg: 32216728-X, Filiação: Maria Julia de Freitas Silva e 

Antonio Jovita de Freitas, data de nascimento: 23/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Inhumas-GO, solteiro(a), autonomo, Telefone (66) 9983-2485. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, DECLARO por sentença extinta a pena de 

PAULO DE FREITAS SILVA, qualificado nos autos, bem como todos os 

efeitos dela decorrentes, o que faço com fulcro assente no art. 66, II, da 

Lei n. 7.210/84.Cumpridos os requisitos legais, concedo ao reeducando os 

benefícios da Assistência Judicial Gratuita, suspendendo a cobrança das 

custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até não fazer mais 

jus ao benefício.CERTIFIQUE-SE se houve pagamento da pena de multa.Em 

caso negativo, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para 

elaboração de cálculo atualizado da pena de multa, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias.Após, INTIME-SE o condenado para pagamento da pena de 

multa, no prazo de 10 (dez) dias, constando do mandado a possibilidade 

de pagamento da multa em parcelas mensais (art. 50 do CP).Conste, ainda, 

a advertência de que o não pagamento gerará conversão da pena de 

multa em dívida de valor e a sua inscrição na Dívida Ativa.Havendo 

pagamento, PROCEDA-SE com a vinculação do valor a estes autos, 

destinando, em seguida, o numerário ao Fundo Penitenciário Estadual.Não 

havendo pagamento, EXPEÇA-SE certidão e REMETA-SE à 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 51 do 

Código Penal, c.c o § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 498/2013 do 

Estado de Mato Grosso.CIENTIFIQUE-SE ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Após, PROVIDENCIEM-SE as devidas baixas e 

anotações de estilo, COMUNICANDO-SE o Tribunal Regional Eleitoral- 

TRE/MT e Instituto de Identificação Civil – IIC, arquivando-se ao 

final.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Nova Xavantina - MT, 04 de julho 

de 2017.LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 13 de março de 2020

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67130 Nr: 2156-54.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22.475, LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - OAB:22838/O, 

Maurício Silveira Júnior - OAB:22272-O

 Neste momento processual, não se analisa as teses de mérito, tais como 

insuficiência de provas e correção do processo licitatório.A denúncia 

preenche os requisitos legais (artigo 41, CPP) e não padece de nenhum 

vício ensejador de inépcia (artigo 395, CPP).Verifico ainda não ser o caso 

de absolvição sumária (art. 397 do CPP), visto que estão preenchidos os 

requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal. Não resta 

evidente qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, já que há 

nos autos prova da materialidade do crime imputado ao acusado, assim 

como indício suficiente de autoria, inexistindo razão para a rejeição da 

denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual 

MANTENHO o seu recebimento.DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de maio de 2020, às 14 horas (horário de 

Cuiabá), nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em que se procederá à 

oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas arroladas e, ao final, realizar-se-á 

(ão) o (s) interrogatório (s) do (s) acusado (s).As provas serão 

produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas consideradas 

irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão indeferidas.Os 

esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.Estando o (s) réu (s) preso (s), requisite-se sua 

escolta.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do 

CPP.Havendo MILITAR arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo FUNCIONÁRIO PÚBLICO, incluindo-se 

os policiais civis, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)

-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas 

partes.INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-07.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT18030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000196-07.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MARCOS SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. 

HOMOLOGO a extinção do processo pelo total cumprimento da obrigação, 

conforme petição no ID 19261758, pela qual a parte requerida informa a 

quitação nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil de 

2015. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c danos materiais e morais, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 30 de agosto de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010242-04.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GABRIEL CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010242-04.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: ELIZANGELA GABRIEL 
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CARDOSO EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Relatório dispensado 

pelo art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo 

pelo total cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 19452162, 

pela qual a parte requerida informa a quitação nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil de 2015. Ante o exposto, JULGO 

extinta a presente ação de indenização por danos morais, com resolução 

do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 30 de agosto de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010511-43.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010511-43.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado pelo 

art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo 

total cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 21183941, pela 

qual a parte requerida informa a quitação nos termos do artigo 924, inciso 

II do Código de Processo Civil de 2015. Ante o exposto, JULGO extinta a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 30 

de agosto de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-52.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000193-52.2018.8.11.0012. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. HOMOLOGO a extinção do processo pelo total 

cumprimento da obrigação, conforme petição no ID 19944623, pela qual a 

parte requerida informa nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil de 2015, e a parte requerente concorda com o valor no ID 

22058140. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de cobrança, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no ID 22058140. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 29 

de agosto de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010196-88.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLO FREIRE DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010196-88.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: CELSON JESUS GONCALVES 

FALEIRO EXECUTADO: APOLO FREIRE DE ANDRADE Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Trata-se de ação em que a parte autora/credora, em que pese 

devidamente intimada para indicar endereço atualizado da parte 

requerida/executada, em 06/07/2017, permaneceu inerte, estando o feito 

paralisado até a presente data. Diante disso, atento aos princípios 

orientadores do processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 

2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, 

tenho que não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução 

do mérito quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, 

ressalte-se que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de 

prévia intimação pessoal das partes para extinção do processo, à 

exegese do § 1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos 

da fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-69.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOL & LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EIRELI 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES OAB - SP234907 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000263-69.2018.8.11.0012. REQUERENTE: SOL & LUA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EIRELI - ME REQUERIDO: 

FLAVIO PIRES DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de ação em 

que a parte autora/credora informou a inexistência de interesse quanto ao 

prosseguimento do feito, conforme id. 20040267, devendo, pois, ser o 

feito extinto, mormente pela desnecessidade de consentimento da parte 

contrária (Enunciado nº 90 do FONAJE). Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da audiência de conciliação designada 

para o dia 28 de abril de 2020, às 16h00min (MT), a ser realizada na sala 

de audiências do Juizado Especial desta Comarca.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000621-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMYRES ROCHA CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000621-34.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: THAMYRES ROCHA CARVALHO Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação em que a parte autora/credora informou a inexistência 

de interesse quanto ao prosseguimento do feito, devendo, pois, ser o feito 

extinto, mormente pela desnecessidade de consentimento da parte 

contrária (Enunciado nº 90 do FONAJE). Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-83.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR JOSE BARZOTTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010940-83.2011.8.11.0012. REQUERENTE: JOAO BATISTA SOBRINHO 

REQUERIDO: WALMIR JOSE BARZOTTO Vistos. Intime-se o peticionante 

retro para requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias, retornem os autos ao arquivo definitivo, independentemente 

de nova conclusão. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de agosto de 

2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-96.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que não houve tempo hábil 

para que a secretaria expedisse a citação/intimação da promovida, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 31 de março de 2020, às 

10h00min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para expedição 

do mandado de citação e intimação da parte promovida. Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual deverá comunicar 

seu cliente para comparecimento em audiência, ficando ciente e advertido 

que o não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação 

no pagamento das custas processuais. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 16 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-98.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA AGUIAR BELEM BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000856-98.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: JESSE CANDINI EXECUTADO: 

ANGELA MARIA AGUIAR BELEM BRITO Vistos. Intime-se a parte 

exequente para acostar copia com assinatura legível do termo de 

confissão de dívida objeto do feito, sob pena de indeferimento da exordial. 

Em seguida, conclusos. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 30 de agosto de 

2019. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-08.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

FUSCAR AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010136-08.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MOISES ALVES BARBOSA 

REQUERIDO: FUSCAR AUTO PECAS LTDA - ME, BANCO BRADESCO 

Vistos. Defiro o requerimento de folhas retro e determino o processamento 

do cumprimento de sentença, devendo o Cartório providenciar as 

alterações e anotações necessárias. Intime-se a parte executada para 

efetuar o pagamento da dívida e seus acréscimos legais, no prazo de 

quinze (15) dias, sob pena do acréscimo de multa no percentual de dez 

por cento (10%) sobre o valor da condenação. A intimação do(a) 

executado(a) se dará nos moldes do art. 513, §2º, incisos, do Código de 

Processo Civil: § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - 

pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; 

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no 

caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - 

por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de 

conhecimento. Em caso de não pagamento, a requerimento da parte 

credora, serão penhorados os bens de propriedade do devedor 

suficientes para garantir o juízo da execução. Caso não seja realizado o 

pagamento, com fundamento nas disposições do parágrafo 1º do art. 85 

do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios, em favor 

da parte exequente em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa. Às 

providências. NOVA XAVANTINA, 30 de agosto de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-31.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO MARTINS MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000509-31.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: JESSE CANDINI EXECUTADO: 

DIONIZIO MARTINS MACHADO Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a exordial, acostando ao feito a sentença 

homologatório do acordo firmado, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

NOVA XAVANTINA, 3 de setembro de 2019. CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-48.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA ALVES FEITOZA (REQUERIDO)

PAULO CEZA ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000579-48.2019.8.11.0012. REQUERENTE: CLEYDIANNE DE SOUSA 

SILVA REQUERIDO: PAULO CEZA ALVES FEITOSA, GERALDA ALVES 

FEITOZA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de ação em que a parte 

autora/credora informou a inexistência de interesse quanto ao 

prosseguimento do feito, conforme id. 20711072, devendo, pois, ser o 

feito extinto, mormente pela desnecessidade de consentimento da parte 

contrária (Enunciado nº 90 do FONAJE). Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. NOVA XAVANTINA, 4 de setembro de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-42.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000172-42.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ENIVALDO JOSE DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o Relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Designada audiência de conciliação 

para o dia 23 de abril de 2019 às 08:00, a parte requerente deixou de 

comparecer pessoalmente no ato, conforme se extrai do termo de 

audiência, não havendo justificado o motivo de sua ausência em tempo 

hábil, uma vez ter juntado petição apenas em momento posterior à 

realização da solenidade. A juntada intempestiva da “justificativa” não inibe 

a extinção do feito por desídia da parte autora, uma vez ter deixado de 

justificar, em tempo hábil, sua impossibilidade de comparecimento à 

audiência. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

INTEMPESTIVA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I, 

DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. A justificativa da 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a data e horário do referido ato. Sentença mantida. (TJMT - Relator: 

NELSON DORIGATTI -  Execução de Tí tu lo Judic ia l 

754313520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) Desta feita, considerando que a 

parte autora abandonou a causa, não cumprindo com as diligências que 

lhe competiam, faz-se por bem extinguir o feito, independentemente de 

intimação da parte (Lei nº. 9.099/95, art. 51, §1º). Ante o exposto, 

verificada a desídia da autora da ação, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e art. 

485, inc. III, do NCPC. Deixo de condenar ao pagamento de custas 

conforme art. 51, §2º, Lei nº 9.099/95. Deixo de condená-la, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez não ter restado 

comprovada sua litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 4 de setembro de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-12.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000077-12.2019.8.11.0012. REQUERENTE: WANDERSON DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o Relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Ocorre que, designada audiência 

de conciliação para o dia 26 de março de 2019 às 08:00horas, a parte 

requerente deixou de comparecer pessoalmente no ato, conforme se 

extrai do termo de audiência, não havendo justificado o motivo de sua 

ausência em tempo hábil, uma vez ter juntado petição, apenas em 03 de 

abril de 2019, informando que “está em viagem a trabalho, cliente informou 

que é trabalha como caminhoneiro”, isto somente decorridos 08 (oito) dias 

após a solenidade. A juntada intempestiva da “justificativa” não inibe a 

extinção do feito por desídia da parte autora, uma vez ter deixado de 

justificar, em tempo hábil, sua impossibilidade de comparecimento à 

audiência. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

INTEMPESTIVA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I, 

DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. A justificativa da 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a data e horário do referido ato. Sentença mantida. (TJMT - Relator: 

NELSON DORIGATTI -  Execução de Tí tu lo Judic ia l 

754313520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) Desta feita, considerando que a 

parte autora abandonou a causa, não cumprindo com as diligências que 

lhe competiam, faz-se por bem extinguir o feito, independentemente de 

intimação da parte (Lei nº. 9.099/95, art. 51, §1º). Ante o exposto, 

verificada a desídia da autora da ação, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e art. 

485, inc. III, do NCPC. Deixo de condenar ao pagamento de custas 

conforme art. 51, §2º, Lei nº 9.099/95. Deixo de condená-la, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez não ter restado 

comprovada sua litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 4 de setembro de 2019. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-81.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 07 de abril de 2020, às 

13h:40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 16 de março de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-84.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000747-84.2018.8.11.0012. REQUERENTE: AILTON EVANGELISTA 

QUIXABEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o Relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Ocorre que, 

designada audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019 às 

08:00, a parte requerente deixou de comparecer pessoalmente no ato, 

conforme se extrai do termo de audiência, não havendo justificado o 

motivo de sua ausência em tempo hábil, uma vez ter juntado petição, 

apenas em 13/02/2019, informando que “não conseguiu liberação do 

trabalho e por esse motivo não pode comparecer em audiência”, isto é, 

somente um dia após a solenidade. A juntada intempestiva da “justificativa” 

não inibe a extinção do feito por desídia da parte autora, uma vez ter 

deixado de justificar, em tempo hábil, sua impossibilidade de 

comparecimento à audiência. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO 

NO ARTIGO 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do 

processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 

9.099/95. A justificativa da impossibilidade de comparecimento à audiência 

deve ser apresentada até a data e horário do referido ato. Sentença 

mantida. (TJMT - Relator: NELSON DORIGATTI - Execução de Título Judicial 

754313520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) Desta feita, considerando que a 

parte autora abandonou a causa, não cumprindo com as diligências que 

lhe competiam, faz-se por bem extinguir o feito, independentemente de 

intimação da parte (Lei nº. 9.099/95, art. 51, §1º). Ante o exposto, 

verificada a desídia da autora da ação, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e art. 

485, inc. III, do NCPC. Deixo de condenar ao pagamento de custas 

conforme art. 51, §2º, Lei nº 9.099/95. Deixo de condená-la, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez não ter restado 

comprovada sua litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 2 de setembro de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-66.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINAS CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAETANO FERREIRA (REQUERIDO)

PATRICK FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Reclamante para COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de abril de 2020, às 16h40min 

(MT), que realizar-se-á na sala de audiências do Juizado Especial dessa 

Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-17.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000745-17.2018.8.11.0012. REQUERENTE: AILTON EVANGELISTA 

QUIXABEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o Relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Ocorre que, 

designada audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019 às 

13:25, a parte requerente deixou de comparecer pessoalmente no ato, 

conforme se extrai do termo de audiência, não havendo justificado o 

motivo de sua ausência em tempo hábil, uma vez ter juntado petição 

informando confusão com o horário designado apenas em 13/02/2019, isto 

é, somente um dia após a solenidade. A juntada intempestiva da 

“justificativa” não inibe a extinção do feito por desídia da parte autora, uma 

vez ter deixado de justificar, em tempo hábil, sua impossibilidade de 

comparecimento à audiência. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO 

NO ARTIGO 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do 

processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 

9.099/95. A justificativa da impossibilidade de comparecimento à audiência 

deve ser apresentada até a data e horário do referido ato. Sentença 

mantida. (TJMT - Relator: NELSON DORIGATTI - Execução de Título Judicial 

754313520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) Desta feita, considerando que a 

parte autora abandonou a causa, não cumprindo com as diligências que 

lhe competiam, faz-se por bem extinguir o feito, independentemente de 

intimação da parte (Lei nº. 9.099/95, art. 51, §1º). Ante o exposto, 

verificada a desídia da autora da ação, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e art. 

485, inc. III, do NCPC. Deixo de condenar ao pagamento de custas 

conforme art. 51, §2º, Lei nº 9.099/95. Deixo de condená-la, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez não ter restado 

comprovada sua litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 2 de setembro de 2019. CARLOS 

EDUARDO DE MORAES E SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-52.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Ante o decurso do prazo de suspensão do feito, intime-se a 

parte Autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-97.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI GEDI SOKOLOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001106-97.2019.8.11.0012. REQUERENTE: GIOVANI GEDI SOKOLOWSKI 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Cuida-se de Ação de 

Restituição ou Substituição de Coisa c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais, com pedido de liminar, ajuizada por GIOVANI GEDI 

SOKOLOWSKI em face do EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

– ELETROKASA e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, todos 

qualificados nos autos, sob o argumento de que em junho de 2019 

comprou um aparelho de televisão da requerida Eletrokasa de fabricação 

da reclamada Samsung, contudo, diante de defeitos apresentados pelo 

aparelho buscou solução para o problema junto à requerida e até o 

momento não obteve nenhuma resposta satisfatória. Posto isso, requer a 

concessão da antecipação de tutela para determinar que ara determinar 

que as empresas Requeridas realizem a troca do aparelho com defeito. 

Com a exordial juntou documentos. Vieram os autos conclusos. É o 

brevíssimo relatório. Fundamento. Decido. No que concerne ao pedido 
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liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. 

Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in mora, 

evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de 

evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida análise dos 

autos, observo não haver elementos que evidenciem o direito, permitindo, 

deste modo, que seja concedida neste momento processual a medida 

pleiteada Os documentos colacionados aos autos são escassos para 

comprovar, nesse início de cognição, os fatos alegados na inicial, 

havendo necessidade de se estabelecer o contraditório e o exercício da 

ampla defesa, o que afasta, portanto, a verossimilhança das alegações. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, diante da 

ausência dos requisitos necessários. Desde já, defiro a inversão do ônus 

da prova. Designe-se nova data para a realização de audiência de 

conciliação com a ré SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. 

Cite-se e intime-se a SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, bem 

como intime-se o reclamante e a reclamada EB COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA – ELETROKASA que, querendo, poderá 

participar da solenidade. Advirto que, o não comparecimento do 

reclamante na audiência designada, implicará na extinção do processo e, 

para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não 

havendo acordo, deverá a reclamada SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão 

as partes manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência 

de instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 16 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000104-63.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ARIEL INACIO ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRIJO & ANDRADE LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000104-63.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: ELIEZER ARIEL INACIO ME 

EXECUTADO: CARRIJO & ANDRADE LIMITADA - ME Vistos. Com base no 

artigo 854 do Código Processo Civil e na ordem estabelecida pelo artigo 

835, inciso IV do Código Processo Civil, defiro o pedido veiculado pelo 

Exequente, para o fim de autorizar a busca de veículos de via terrestre em 

nome do executado, o que deverá ser efetivado por meio de consulta 

através do Sistema RENAJUD. Após, manifeste-se o Exequente, em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito por abandono. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 16 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000296-88.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARTINS DE SOUZA DAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SOARES LIMA OAB - MT23347/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000296-88.2020.8.11.0012. REQUERENTE: MARLENE MARTINS DE 

SOUZA DAMAS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer C/C Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada 

de Urgência movida por MARLENE MARTINS DE SOUZA DAMAS, em face 

de BANCO PAN S.A., ambos qualificados nos autos, sob o argumento de 

que em que pese ter realizado o pagamento da primeira parcela do acordo 

que celebrou com a requerida para saudar a dívida que havia contraído 

com ela, a demandada até o momento deixou de promover a baixa da 

negativação do seu nome. Assim requer a antecipação dos efeitos da 

tutela para determinar que a requerida imediatamente promova a exclusão 

do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito. Com a inicial juntou 

documentos Vieram os autos conclusos. É o brevíssimo relatório. 

Fundamento. Decido. No que concerne ao pedido liminar, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela 

de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

não haver indícios suficientes a permitir a concessão da tutela pleiteada, 

conforme passo a expor. Compulsando os autos, no que tange aos 

documentos colacionados aos autos verifico que são escassos para 

comprovar, nesse início de cognição, os fatos alegados na inicial, 

havendo necessidade de se estabelecer o contraditório e o exercício da 

ampla defesa, o que afasta, portanto, a verossimilhança das alegações. A 

autora, não trouxe nenhuma prova de que houve renegociação da dívida 

de modo a evidenciar a fumaça do bom direito. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte autora, diante da ausência dos requisitos 

necessários. Desde já, defiro a inversão do ônus da prova. Aguarde-se a 

realização de audiência de conciliação designada. Cite-se e intime-se o(a) 

reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não 

comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 13 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-10.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON ARI BARICHELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000243-10.2020.8.11.0012. AUTOR: LEONILSON ARI BARICHELLO REU: 

OI BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Cobrança Indevida C/C Indenização por Danos Morais com Tutela de 

Urgência Antecipada movida por LEONILSON ARI BARICHELLO, em face 

de OI MOVEL S.A., ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que 

em que pese ter cancelado em 2016 seu vínculo com a empresa, esta 

continuou cobrando o autor que nestas ocasiões alegava ter realizado o 

cancelamento da linha telefônica e, em contrapartida, lhe era duto que teria 

acontecido algum erro no sistema, mas que iriam dar baixa. Passados 

vários anos, o autor foi surpreendido ao ter seu nome incluído no rol dos 

inadimplentes em razão da cobrança indevida. Assim requer a 

antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida 

imediatamente promova a exclusão do nome do autor dos serviços de 

proteção ao crédito. Com a inicial juntou documentos Vieram os autos 

conclusos. É o brevíssimo relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, vale 

salientar, que nos casos específicos de tutela antecipada, temos que é 

necessário, para sua procedência a comprovação da verossimilhança das 

alegações e a demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de 
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difícil reparação. Em conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a 

tutela antecipada é admissível no Juizado, contudo, desde que não 

prejudique a simplicidade e informalidade do procedimento, - inteligência do 

art. 2º da Lei n. 9.099/95. Desta forma, atento ao princípio da informalidade 

e simplicidade que regem os Juizados especiais, passo à análise do 

pedido. Para a procedência da tutela antecipada, temos que é necessária 

a comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” 

verifica-se que consta nos autos a prova de que a promovente, de fato, 

teve seu nome incluído indevidamente nos cadastros da empresa e têm 

sofrido cobranças em diversas ocasiões. É notório que a permanência 

desta situação acarretará em prejuízos que certamente seriam 

irreparáveis, ou, no mínimo são de difícil reparação os danos que 

naturalmente decorrerem desses atos, isto na hipótese da tutela ser 

deferida apenas ao final. E, por fim, nenhum perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório pode ser antevisto, uma vez que, eventualmente 

julgada improcedente a demanda, poderá o Requerido promover a 

satisfação integral dos seus direitos creditícios, que teriam sido 

meramente postergados por força desta decisão, proferida, todavia, com 

base em razões e fundamentos jurídicos sólidos e convincentes. ISTO 

POSTO, nos termos do art. 300 do CPC, concedo a tutela antecipada para 

determinar que o requerido retire o nome da parte reclamante dos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

relativamente ao débito descrito na presente reclamação, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da prova. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada. Cite-se e intime-se o(a) 

reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não 

comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 13 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-39.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CARLOS RUSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000254-39.2020.8.11.0012. AUTOR: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA 

BARBOSA REU: WAGNER CARLOS RUSSO Vistos. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer C/C Indenização por Dano Material e Moral, com 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por PAULO HENRIQUE OLIVEIRA 

BARBOSA em face de WAGNER CARLOS RUSSO, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento de que em 2013 teria vendido uma motocicleta 

ao reclamado e até a presente data ele não efetuou a transferência de 

titularidade do veículo para seu nome, acarretando, desta forma, vários 

prejuízos ao autor haja vista o demandado estar inadimplente com as 

obrigações do veículo tais como IPVA, multas de trânsito e Seguro DPVAT. 

Posto isso, requer a concessão da antecipação de tutela para determinar 

que o requerido proceda imediatamente a transferência do veículo e das 

dividas advindas deste para seu nome. Com a exordial juntou documentos. 

Vieram os autos conclusos. É o brevíssimo relatório. Fundamento. Decido. 

No que concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á 

em urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida 

análise dos autos, observo não haver restado comprovado o perigo da 

demora caso a medida não seja concedida neste momento processual, 

conforme passo a expor. O negócio celebrado entre as partes, conforme 

sustentado na inicial, segundo alegações do próprio autor, ocorreu em 

2013, ou seja, cerca de 07 (sete) anos atrás, somente vindo o reclamante 

ajuizar ação em março do corrente ano, o que afasta a alegada urgência 

no presente caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, 

diante da ausência dos requisitos necessários. Desde já, defiro a inversão 

do ônus da prova. Aguarde-se a realização de audiência de conciliação 

designada. Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), bem como intime-se o(a) 

reclamante. Advirto que, o não comparecimento do(a) reclamante na 

audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar, no prazo legal, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula 

n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se pretendem produzir 

provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina – MT, 13 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-46.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RT INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (REU)

MARCELO BASTOS BRITO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000260-46.2020.8.11.0012. AUTOR: RT INFORMATICA LTDA - ME REU: 

MARCELO BASTOS BRITO, ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP Vistos. 

Cuida-se de Ação de Indenização C/C Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela, ajuizada por RT INFORMA LTDA – ME em face de 

MARCELO BASTOS BRITO e ROSA & MENEGHETTI LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Argumenta que em 2015 realizou um pagamento 

ao reclamado Marcelo Bastos Brito, através de uma folha de cheque e que 

este, sem ter realizado o serviço pelo qual foi pago, repassou o título 

executivo para a reclamada Rosa & Meneghetti LTDA. Afirma que, mesmo 

estando o cheque prescrito, em março de 2017, a reclamada Rosa & 

Meneghetti LTDA negativou, indevidamente, seu nome. Assim requer a 

antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida 

imediatamente promova a exclusão do nome do autor dos serviços de 

proteção ao crédito. Com a inicial juntou documentos Vieram os autos 

conclusos. É o brevíssimo relatório. Fundamento. Decido. No que concerne 

ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in 

mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela 

de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida análise dos 

autos, observo não haver restado comprovado o perigo da demora caso a 

medida não seja concedida neste momento processual, conforme passo a 

expor. A alegada inscrição indevida no rol de inadimplentes, conforme 

sustentado na inicial, ocorreu, segundo alegações do próprio autor, há 

cerca de 36 (trinta e seis) meses, somente vindo o autor ajuizar ação em 

março do corrente ano, ou seja, mais de três anos depois do fato, o que 

afasta a alegada urgência no presente caso. Ademais, os documentos 

colacionados aos autos são escassos para comprovar, nesse início de 

cognição, os fatos alegados na inicial, havendo necessidade de se 

estabelecer o contraditório e o exercício da ampla defesa, o que afasta, 
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portanto, a verossimilhança das alegações. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte autora, diante da ausência dos requisitos 

necessários. Desde já, defiro a inversão do ônus da prova. Aguarde-se a 

realização de audiência de conciliação designada. Cite-se e intime-se o(a) 

reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não 

comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 13 

de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000863-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO SOARES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000863-57.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): DAMIAO SOARES SOBRINHO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Primeiramente, 

proceda-se à exclusão da Certidão constante no ID. 25079396 e do 

documento que a acompanha no ID. 25079399 eis que se referem à 

processo em trâmite na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Deixo de 

determinar a expedição de Ofício/Carta Precatória à referida Comarca eis 

que, em consulta ao Sistema, foi possível aferir a juntada corretado 

documento nos autos devidos. Ante a necessidade de readequação da 

pauta deste Juízo, redesigno a audiência para o dia 18/03/2020, às 

12h00m. Intimem-se. Às providências. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001213-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. S. (REQUERENTE)

K. O. S. (REQUERENTE)

K. O. S. (REQUERENTE)

K. O. S. (REQUERENTE)

MARTA ANGELINA DA SILVA ALVES (TESTEMUNHA)

MARIA MOREIRA NEVES BORGES (TESTEMUNHA)

LUCIANA LAURINDA PAULO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS REIS OLIVEIRA OAB - 007.324.892-45 (REPRESENTANTE)

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001213-79.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: J. O. S., K. O. S., K. O. S., K. O. S. REPRESENTANTE: 

VANIA DOS REIS OLIVEIRA TESTEMUNHA: MARIA MOREIRA NEVES 

BORGES, LUCIANA LAURINDA PAULO, MARTA ANGELINA DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos etc. Ante a necessidade de readequação da pauta deste Juízo, 

redesigno a audiência para o dia 18/03/2020, às 13h00m. Intimem-se. Às 

providências. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000381-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES PEREIRA (TESTEMUNHA)

MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

CONCEICAO DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000381-12.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: CONCEICAO DO CARMO DA SILVA TESTEMUNHA: 

MANOEL ALVES PEREIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

etc. Ante a necessidade de readequação da pauta deste Juízo, redesigno 

a audiência para o dia 25/03/2020, às 12h00m. Intimem-se. Às 

providências. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000386-34.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

RAIMUNDO ALVES DA COSTA (TESTEMUNHA)

WALMIR MARCAL DE SOUZA (TESTEMUNHA)

LEONI EVARISTO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

OLIDIO DE MOURA E SILVA NETO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000386-34.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: EUNICE SANTOS DA SILVA TESTEMUNHA: LEONI 

EVARISTO DOS SANTOS, RAIMUNDO ALVES DA COSTA, WALMIR 

MARCAL DE SOUZA, OLIDIO DE MOURA E SILVA NETO REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Ante a 

necessidade de readequação da pauta deste Juízo, redesigno a audiência 

para o dia 25/03/2020, às 12h20m. Intimem-se. Às providências. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000385-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GONZAGA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

MEIRY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000385-49.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: MEIRY PEREIRA DA SILVA TESTEMUNHA: GONCALO 
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GONZAGA DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA, 

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Ante a necessidade de 

readequação da pauta deste Juízo, redesigno a audiência para o dia 

25/03/2020, às 12h40m. Intimem-se. Às providências. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000426-16.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000426-16.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO REQUERIDO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Ante a 

necessidade de readequação da pauta deste Juízo, redesigno a audiência 

para o dia 25/03/2020, às 13h00m. Intimem-se. Às providências. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000428-83.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SCHLEICHER (TESTEMUNHA)

ANISIO OLIVEIRA DE RESENDE (TESTEMUNHA)

LEONILDO SCHEFFLER (TESTEMUNHA)

EVA BARREIRO SAVICZKI (REQUERENTE)

ARI CONTI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000428-83.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: EVA BARREIRO SAVICZKI TESTEMUNHA: LEONILDO 

SCHEFFLER, ARI CONTI, ANISIO OLIVEIRA DE RESENDE, NILSON 

SCHLEICHER REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Ante a necessidade de readequação da pauta deste 

Juízo, redesigno a audiência para o dia 25/03/2020, às 13h20m. 

Intimem-se. Às providências. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000660-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELVAM COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000660-32.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: JOSE ADELVAM COSTA MONTEIRO REQUERIDO: MASSA 

FALIDA DO BANCO SANTOS Vistos etc. Designo Audiência de Instrução 

para oitiva das testemunhas Olimpio Soares Valadão e José Viana dos 

Santos para o dia 27/05/2020, às 13h00m. Intimem-se. Prestem 

informações atualizadas ao Juízo Deprecante. Cumpra-se. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001604-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

JOSIANE PEDROSO OAB - DF47671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA GRACA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001604-97.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: RODOLFO WILSON MARTINS REQUERIDO: CARLOS DA 

GRACA FERNANDES Vistos etc. Ante o aditamento à Carta Precatória 

constante no ID. 28493603, designo o dia 27/05/2020, às 13h30m, para a 

oitiva da testemunha Lauro Trevisan. Intimem-se. Prestem informações 

atualizadas ao Juízo Deprecante. Cumpra-se. Data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001250-09.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA APARECIDA ARRUDA BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL "PADRE CLETO CALIMAN" (REU)

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

acerca do Despacho de ID 23345735. Paranatinga, 16 de Março de 2020. 

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001324-63.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MINATTO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 23455115. Paranatinga, 16 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001273-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUEL POLETTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 
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Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 16 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA DOS SANTOS BARREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001140-73.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): DORALINA DOS SANTOS BARREIRO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Ante a necessidade de 

readequação da pauta deste Juízo, redesigno a audiência para o dia 

25/03/2020, às 13h40m. Intimem-se. Às providências. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000641-89.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (REQUERIDO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (REQUERIDO)

ERIKA LUIZA GREGORIO (REQUERIDO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO OAB - 

MT0013232A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que 

sejam intimadas as partes acerca do Laudo de Avaliação de ID nº 

30362202.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000641-89.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (REQUERIDO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (REQUERIDO)

ERIKA LUIZA GREGORIO (REQUERIDO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO OAB - 

MT0013232A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que 

sejam intimadas as partes acerca do Laudo de Avaliação de ID nº 

30362202.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000291-67.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELICIANO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PINTO DE FIGUEIREDO OAB - MS16943-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ANTONIO LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO FORGIARINI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 16 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VENANCIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32167 Nr: 410-26.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Beneficiamento de Madeiras Dela 

Justina Ltda - EPP, Rafael Dela Justina, Vilson Antonio Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, conforme inferido pelo exequente às fls. 68.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO 

o presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Novo 

Código Processual Civil.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Determino o levantamento de eventual penhora nos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63605 Nr: 2182-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos Documentos 

da Comarca de Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érica Kaira Carmo da Cruz 

Zanin - OAB:19.308, JODER BESSA E SILVA - OAB:17779/O, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT, Marcos Alexsandro Neves de 

Oliveira Junior - OAB:26.392, ROBSON PADILHA ALVES - 

OAB:18340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE DÉBITO 

TRIBUTÁRIO ajuizada por PRIMEIRO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 

TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA em face do 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA - MT, todos qualificados nos autos.

Às fl. 458/463, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Expeça-se os respectivos alvarás conforme item “b” das fls. 462.

Após certifique-se o transito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66334 Nr: 149-22.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira, Soili Aparecida 

Rogoschi Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por Marcos Douglas Pereira em face de Soili Aparecida Rogoschi Pereira.

Analisando os autos, observo que em 14/10/2019 (fl. 48) a parte 

exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, contudo 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 49.

Diante disso, certo é que prosseguir com o feito, quando em real 

evidência, a parte autora o abandona, é desprestigiar os processos que 

merecem atenção e zelo pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62807 Nr: 1796-86.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Francisco da Silva - ME, Juracy 

Francisco da Silva, Maria Rubia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17555-A/MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face de Juracy Francisco 

da Silva ME e Outros.

Analisando os autos, observo que em 15/10/2019 (fl. 73) a parte 

exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, contudo 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 74.

Diante disso, certo é que prosseguir com o feito, quando em real 

evidência, a parte autora o abandona, é desprestigiar os processos que 

merecem atenção e zelo pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas.

Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28968 Nr: 1965-49.2010.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Paulo Lazzari, Maria Izabel Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocha Irrigação e Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em face das considerações retro expendidas, com 

fundamento no art. 1.238 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão autoral e, com efeito, declaro o domínio do imóvel usucapiendo, 

descrito e caracterizado na inicial de fls. 09, planta e memorial descritivo 

juntado aos autos, em favor dos autores, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de que possa transcrever a presente 

sentença, como título, no Registro de Imóveis competente, respeitando-se 

os documentos exigidos pela serventia extrajudicial. Expeça-se o 

competente mandado, observando-se o disposto no art. 1.274 da 

CNGC/Extrajudicial. Contudo, o registro da sentença fica condicionado a 

apresentação de cópia integral do autos pela parte autora no 

cartório:Deixo de determinar a intimação do INTERMAT para manifestar sua 

anuência em relação ao georrefereciamento haja vista que o mesmo 

costuma ser consultado pela Procuradoria do Estado.Do mesmo modo, 

deixo de determinar a intimação dos confrontantes tendo em vista que já 

foram cientificados da ação e nada opuseram. Consigno que de acordo 

com a Lei n.º 795, de 16 de agosto de 2011, art. 2.º, inciso IV, não há 

incidência do ITBI na espécie.Com o trânsito em julgado desta sentença, 

intime-se o INCRA do teor da decisão para fins de cadastramento do 

imóvel rural, nos termos do art. 22, § 5º, da Lei nº 4.947/66, fazendo 

constar no mandado a identificação do imóvel, na forma do § 3º do art. 

225 da Lei nº 6.015/73, e o endereço completo do usucapiente (deverá 

ser encaminhado junto com o ofício cópia dos documentos pessoais dos 

autores e da certidão de casamento, caso não conste nos autos deverá 

ser providenciado pela parte autora).Considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, proceda o registro da sentença sem 

emolumentos (art. 6.º da Lei n.º 6.969/81).Sem custas e sem honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30221 Nr: 660-93.2011.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 540 de 788



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Volski da Silva, Rosane Epping da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Brandini, Angelina Aparecida 

Brandini, Anedine Brandini da Silva, Joaquim José da Silva, Adelaide 

Brandini, Oscar Câmara Rocha, Tereza Brandini Mata, Catarina Brandini 

Garcia, Miguel Sola Garcia, Santina Brandini, Vera Lucia Brandini, Claucidio 

Guzzo, Pedro Brandini, Matheus Matta, Orivaldo Gonçalo Alves de Arruda, 

Carlos Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em face das considerações retro expendidas, com 

fundamento no art. 1.238 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão autoral e, com efeito, declaro o domínio do imóvel usucapiendo, 

descrito e caracterizado na inicial de fls. 10, planta e memorial descritivo 

juntado aos autos, em favor dos autores, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de que possa transcrever a presente 

sentença, como título, no Registro de Imóveis competente, respeitando-se 

os documentos exigidos pela serventia extrajudicial. Expeça-se o 

competente mandado, observando-se o disposto no art. 1.274 da 

CNGC/Extrajudicial. Contudo, o registro da sentença fica condicionado a 

apresentação de cópia integral do autos pela parte autora no 

cartório:Deixo de determinar a intimação do INTERMAT para manifestar sua 

anuência em relação ao georrefereciamento haja vista que o mesmo 

costuma ser consultado pela Procuradoria do Estado.Do mesmo modo, 

deixo de determinar a intimação dos confrontantes tendo em vista que já 

foram cientificados da ação e nada opuseram. Consigno que de acordo 

com a Lei n.º 795, de 16 de agosto de 2011, art. 2.º, inciso IV, não há 

incidência do ITBI na espécie.Com o trânsito em julgado desta sentença, 

intime-se o INCRA do teor da decisão para fins de cadastramento do 

imóvel rural, nos termos do art. 22, § 5º, da Lei nº 4.947/66, fazendo 

constar no mandado a identificação do imóvel, na forma do § 3º do art. 

225 da Lei nº 6.015/73, e o endereço completo do usucapiente (deverá 

ser encaminhado junto com o ofício cópia dos documentos pessoais dos 

autores e da certidão de casamento, caso não conste nos autos deverá 

ser providenciado pela parte autora).Sem custas e sem honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63574 Nr: 2166-65.2015.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos Documentos 

da Comarca de Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agente de Fiscalização Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT, Diretor de Departamento 

Econômico e Financeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érica Kaira Carmo da Cruz 

Zanin - OAB:19.308, JODER BESSA E SILVA - OAB:17779/O, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT, Marcos Alexsandro Neves de 

Oliveira Junior - OAB:26.392, ROBSON PADILHA ALVES - 

OAB:18340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a recorrida para que apresente as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto às fls. 385/392.

Após, remeta-se ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84755 Nr: 4555-52.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedidos de OBRIGAÇÃO DE 

FAZER e de LIMINAR, proposta pelo Ministério Público em face de Eloir 

Rigoni.

O  r e q u e r i d o  f o i  c i t a d o  a s  f l s . 1 2 9 .  A p r e s e n t o u 

CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÂO às fls.132/152.

O Ministério Publica impugnou à CONTESTAÇÂO as fls.155/175.

É o relatório. Decido.

Havendo pleito reconvencional, anote-se no distribuidor com valor do pleito 

(art. 286 do CPC).

Intime-se o requerido a informar o valor da causa (art. 292 do CPC), 

correspondente ao bem da vida pretendido, bem como para recolher as 

taxas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72430 Nr: 2583-81.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulicio Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 132.

Aguarde-se o decurso de prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80911 Nr: 2707-30.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidonia Hardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELSCHILO - OAB:9954

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto aos documentos 

apresentados pelo executado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74668 Nr: 3451-59.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT, ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - 

OAB:29703, Rafael Massignan - OAB:

 Visto.

À secretaria para juntada da petição pendente. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16199 Nr: 284-83.2006.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Carlos Agropecuária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ocampos Cardoso - 

OAB:11.878-A, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755

 Visto.

De acordo com o extrato juntado à fl. 265, a restrição referente a este 

processo já foi baixada em 23/04/2015.

Não obstante, realizei nesta data a consulta junto ao sistema RENAJUD e 

verifiquei que o referido veículo encontra-se com restrição de outro órgão, 

conforme extrato em anexo.

Assim, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 1108-27.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Carlos 

Gustavo Fabrini Boulhosa, Paula Mecca Fabrin Boulhosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10200/B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11974, Marcelo Angelo de Macedo - OAB:6.811-B/MT

 Visto.

Providencie a secretaria a juntada da mídia referente ao interrogatório do 

denunciado Antonio Francisco de Carvalho (fl. 288/304).

Intime-se a defesa dos denunciados Antonio Francisco e Carlos Gustavo 

para apresentar manifestação acerca do endereço ou desistências das 

testemunhas de defesa que não foram encontradas, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88015 Nr: 1479-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAR, PMAdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, LUIZ 

FERNANDO PASTOR SILVA - OAB:OAB/SP 307.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o alegado nas fls. 59/60, do documento constante nas fls. 

61/62, bem como do parecer ministerial de fl. 66, e verso, deixo de 

homologar o acordo apresentado nas fls. 48/50.

Em que pese o requerimento da parte autora, neste momento se faz 

prematura a expedição de mandado de prisão em face do executado.

Assim, tenho por bem em determinar a intimação do executado para que 

se manifeste quanto a petição de fls. 59/60 e documentos que a instruem.

Por fim, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao interesse no 

declínio de competência para o Juízo da Comarca de Penápolis/SP eis que 

o executado reside nesta urbe e a exequente encontra-se residindo em 

Avanhandava/SP.

Após a manifestação das partes, vista ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81686 Nr: 3131-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Folador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo de Souza 

- OAB:11.973/MT, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Vistos.

Considerando os efeitos modificativos, intime-se a parte embargada para 

no prazo legal, apresente manifestação acerca dos embargos de 

declaração de fls. 140/140 verso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68602 Nr: 1101-98.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Foma Ovchinnikov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, Joel 

Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 68602.

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente para requerer o que entender de 

direito, em 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1762 Nr: 321-62.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratã Nascentes Alves - Proc. 

Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 1762.

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de fl. 81.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, requerer 

o que entender de direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31727 Nr: 2154-90.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicação - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Aguilar, Associação Comunitária de 

Desenvolvimento Artístico Cultural Informativo Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Código n. 31727.

 Vistos.

Intime-se a executada a fim de manifestar acerca da petição de fls. 41/42, 

em 05 dias.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direitos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83078 Nr: 3807-20.2017.811.0044
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everalda Bertoncelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Ataíde de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19.730/MT

 Código n. 83078.

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, ESPECIFIQUEM as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob a pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 17628 Nr: 1706-93.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crompton Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutritiva Agrícola e Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 153.

Intime-se o exequente para, em 05 (dias) manifestar nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30332 Nr: 771-77.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, em 05 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80691 Nr: 2575-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taciana Tondello de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Mato Grosso 

Previdência - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro pedido formulado às fls. 60/60verso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20929 Nr: 2387-29.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo Humberto Faganello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carana Santos Duarte - 

OAB:9803-MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20683 Nr: 2142-18.2007.811.0044

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo Humberto Faganello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carana Santos Duarte - 

OAB:9803-MT, Fernando Feronatto - OAB:8.916/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26923 Nr: 2954-89.2009.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT, Ivan Wolf - OAB: 

10679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Visto.

Diante da informação contida na fl. 5.191, remeta-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96204 Nr: 628-10.2019.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, RAD, LSA, JDP, LMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR DE SOUZA PINHO, Cpf: 

02872506101, Rg: 2146198-8, Filiação: Claudina de Souza Pinho, data de 

nascimento: 13/10/1983, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

convivente, serralheiro/vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Genitor possui a guarda dos menores M. D. P. e J. D. P. 

Contudo, após diligências efetuadas pelo Conselho Tutelar, constatou-se 

que as crianças atualmente residem com a avó materna e a genitoral. 

Ademais, foi noticiado que o genitor demonstrou-se inerte, não realizando 

mais visitas e tão pouco mantém contato com seus filhos. Relatório 

psicossocial apontou que não foi identificado nenhum risco para os 

infantes na residência da avó materna. Restou claro que o genitor das 

crianças está negligenciando o direito de convivência familiar, motivo pelo 

qual por ora não resta alternativa senão a concessão da guarda 

compartilhada para genitora e avó materna.

Despacho/Decisão: Código n. 96204.Vistos.Acolho a cota ministerial de fl. 

62.Cite-se o requerido Gilmar de Souza Pinho via edital, já que não 

localizada para sua citação pessoal (fl. 59), nos termos do artigo 246, 
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inciso IV e artigo 256, incisos I e II, ambos do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 14 de janeiro de 2020.Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 21 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64277 Nr: 2469-79.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson de Brito Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Visto.

Considerando o RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Denunciado e 

as CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO pelo Ministério Público, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grasso para 

julgamento, com as cautelas de estilo e nossas homenagens.

 Expeça-se a certidão de honorários conforme requerido à fl. 125.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-91.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DOS SANTOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000469-16.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES PITZSCHEL DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC,. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-83.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-68.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VONIMAR LINO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000490-89.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche 

os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à 

missiva, servindo a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo 

deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000284-75.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDONCA CRIVELINI OAB - SP74701 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ASSIS RAMOS (REQUERIDO)

FABIANO DE ASSIS RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FERNANDA MOREIRA ANTUNES OAB - PR52041 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIA APARECIDA DE FRANCA CORREA (TESTEMUNHA)

PALMIRA MACAUBA PAULO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de carta precatória. Considerando que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso disponibilizou o sistema de 

videoconferência para as 79 Comarcas deste Estado. Considerando que a 

realização de audiências por meio do sistema de videoconferência 

possibilita encurtar distâncias, auxilia na economicidade dos recursos 

públicos do Estado com deslocamentos de logística no registro de 

depoimento de testemunhas e interrogatórios de réus. Oficie-se o Juízo 

Deprecante informando acerca da disponibilidade do sistema de 

videoconferência nesta Vara (Sistema Lifesize), bem como da 

possibilidade de que o ato deprecado seja cumprido em data e horário a 

ser previamente ajustado com esta Vara, no prazo de 10 (dez) dias. A 

formalidade será cumprida, observando-se, por analogia, o disposto no 

artigo 185, §§ 2º a 5º, do CPP, para os casos de interrogatório e no artigo 

210, do CPP para os casos de oitiva de vitimas e testemunhas. Decorrido o 

prazo de 10 (dez) dias, com ou sem resposta do Juízo Deprecante, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000344-48.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Alessandro Vargas de Menezes (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de carta precatória. Considerando que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso disponibilizou o sistema de 

videoconferência para as 79 Comarcas deste Estado. Considerando que a 

realização de audiências por meio do sistema de videoconferência 

possibilita encurtar distâncias, auxilia na economicidade dos recursos 

públicos do Estado com deslocamentos de logística no registro de 

depoimento de testemunhas e interrogatórios de réus. Oficie-se o Juízo 

Deprecante informando acerca da disponibilidade do sistema de 

videoconferência nesta Vara (Sistema Lifesize), bem como da 

possibilidade de que o ato deprecado seja cumprido em data e horário a 

ser previamente ajustado com esta Vara, no prazo de 10 (dez) dias. A 

formalidade será cumprida, observando-se, por analogia, o disposto no 

artigo 185, §§ 2º a 5º, do CPP, para os casos de interrogatório e no artigo 

210, do CPP para os casos de oitiva de vitimas e testemunhas. Decorrido o 

prazo de 10 (dez) dias, com ou sem resposta do Juízo Deprecante, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000499-51.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIDIS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche 

os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à 

missiva, servindo a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo 

deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VISTO, Trata-se de carta precatória. Considerando que o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso disponibilizou o sistema de 

videoconferência para as 79 Comarcas deste Estado. Considerando que a 

realização de audiências por meio do sistema de videoconferência 

possibilita encurtar distâncias, auxilia na economicidade dos recursos 

públicos do Estado com deslocamentos de logística no registro de 

depoimento de testemunhas e interrogatórios de réus. Oficie-se o Juízo 

Deprecante informando acerca da disponibilidade do sistema de 

videoconferência nesta Vara (Sistema Lifesize), bem como da 

possibilidade de que o ato deprecado seja cumprido em data e horário a 

ser previamente ajustado com esta Vara, no prazo de 10 (dez) dias. A 

formalidade será cumprida, observando-se, por analogia, o disposto no 

artigo 185, §§ 2º a 5º, do CPP, para os casos de interrogatório e no artigo 

210, do CPP para os casos de oitiva de vitimas e testemunhas. Decorrido o 

prazo de 10 (dez) dias, com ou sem resposta do Juízo Deprecante, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000518-57.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUELE SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

IVANILDO RIBEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA VISTO, Intime-se os requerentes para que no prazo de 15 

dias comprovem sua hipossuficiência. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-36.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELI SOUZA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 545 de 788



BRAESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-36.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELI SOUZA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000518-57.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUELE SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

IVANILDO RIBEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA VISTO, Intime-se os requerentes para que no prazo de 15 

dias comprovem sua hipossuficiência. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000518-57.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUELE SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

IVANILDO RIBEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA VISTO, Intime-se os requerentes para que no prazo de 15 

dias comprovem sua hipossuficiência. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-68.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VONIMAR LINO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-83.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma 

reconhecida em cartório, eis que o comprovante de endereço constante 

nos autos encontra-se em nome de terceira pessoa. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000469-16.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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EUDES PITZSCHEL DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC,. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-91.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DOS SANTOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para promover o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no sistema. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000467-46.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. -. I. E. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. P. (REQUERIDO)

N. C. W. (REQUERIDO)

K. N. W. (REQUERIDO)

M. A. W. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000467-46.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

REQUERIDO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, 

KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER Vistos etc. 

Trata-se de pedido antecedente de tutela de urgência na forma de cautelar 

de arresto proposta por CHS Agronegócio-Indústria e Comércio Ltda em 

face de Neusa Cecília Wessner, Mauricio Roberto Dal Piaz, Ketelin Natieli 

Wochner e Michel Ariquenes Wochner, todos qualificados nos autos. A 

pretensão material fundamenta-se no inadimplemento de contrato de 

compra e venda de soja em grãos P850075-20/CPR nº 418 visando a 

entrega de 2.645.520kg de soja, correspondente a 44.092 sc, tendo como 

data de entrega 01/02/2020 até 30/03/2020, havendo previsão contratual 

de vencimento antecipado na hipótese de não entrega na data 

convencionada. Por fim, o autor informa que os demandados possuem 

diversas ações judiciais e que como não estão entregando o produto na 

forma e no lugar prometido, dando destino ignorado aos grãos, fatos 

ensejadores para a concessão do arresto da soja a ser colhida nas áreas 

descritas na CPR. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência 

demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor 

do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 301, do 

Código de Processo Civil, dispões que a tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito. Nos termos do artigo 305, do 

mesmo diploma legal, a petição inicial da ação que visa à prestação de 

tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Sob tal conjuntura, não há 

elementos processuais que denotam a pertinência da concessão do 

arresto. Com efeito, os documentos que instruem à inicial, a priori, não são 

suficientes para provar que os requeridos deram destinação destinação 

distinta da acordada na Cédula de Produtor Rural nº 418, bem como a 

ausência de condições para adimplemento das ações judiciais em curso, 

em que os réus são devedores, ainda mais quando estipulado como marco 

final de entrega a data de 30/03/2020. Há que se registrar que os únicos 

documentos colacionados nos autos, para a comprovação da colheita da 

soja objeto da CPR, bem como da destinação do produto à local diverso 

(tabela de acompanhamento de colheita, fotos e mapa do google) não são 

suficientes a comprovar o alegado). Além disso, há existência de ações 

em curso, em que os requeridos são devedores, não são fundamento 

plausíveis para eventual configuração de insolvência, capaz de possibilitar 

a concessão do arresto postulado, como dito acima quando ainda dentro 

do período de entrega convencionado. Nesse sentido é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça: E M E N T A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO – 

CUMPRIMENTO DO ACORDO – NÃO COMPROVADO CABALMENTE - ART. 

300 E 305 DO CPC/15 –– PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSENTE - 

PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO 

PERTENCENTES AO AGRAVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos 

autorizadores da tutela almejada (art. 300 e 305 do CPC), ao menos numa 

cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017) E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE – ARRESTO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE CRISE 

ECONÔMICA SUPORTADA PELA RÉ – LASTRO PATRIMONIAL SUFICIENTE 

– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU 

INSOLVÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

havendo qualquer risco insolvência da ré ou indício de dilapidação 

patrimonial, mesmo se considerado o impacto que recentes operações 

policiais tiveram na situação financeira da empresa/agravada, que ainda 

detém base sólida suficiente para arcar com dívidas multimilionárias, de 

montantes muito superiores à dívida alegada pela agravante, não deve ser 

deferido pedido de arresto de valores. (AGRAVO DE INSTRUMENTO JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) Isto posto, indefiro o pedido de 

antecedente de tutela de urgência na forma de cautelar de arresto. O 

indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido 

principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do 

indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição, na 

forma do artigo 310, do Código de Processo Civil. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Paranatinga, 13 de março de 2020. Dr. Fabricio 

Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000467-46.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. -. I. E. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. P. (REQUERIDO)
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N. C. W. (REQUERIDO)

K. N. W. (REQUERIDO)

M. A. W. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000467-46.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

REQUERIDO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, 

KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER Vistos etc. 

Trata-se de pedido antecedente de tutela de urgência na forma de cautelar 

de arresto proposta por CHS Agronegócio-Indústria e Comércio Ltda em 

face de Neusa Cecília Wessner, Mauricio Roberto Dal Piaz, Ketelin Natieli 

Wochner e Michel Ariquenes Wochner, todos qualificados nos autos. A 

pretensão material fundamenta-se no inadimplemento de contrato de 

compra e venda de soja em grãos P850075-20/CPR nº 418 visando a 

entrega de 2.645.520kg de soja, correspondente a 44.092 sc, tendo como 

data de entrega 01/02/2020 até 30/03/2020, havendo previsão contratual 

de vencimento antecipado na hipótese de não entrega na data 

convencionada. Por fim, o autor informa que os demandados possuem 

diversas ações judiciais e que como não estão entregando o produto na 

forma e no lugar prometido, dando destino ignorado aos grãos, fatos 

ensejadores para a concessão do arresto da soja a ser colhida nas áreas 

descritas na CPR. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência 

demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor 

do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 301, do 

Código de Processo Civil, dispões que a tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito. Nos termos do artigo 305, do 

mesmo diploma legal, a petição inicial da ação que visa à prestação de 

tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Sob tal conjuntura, não há 

elementos processuais que denotam a pertinência da concessão do 

arresto. Com efeito, os documentos que instruem à inicial, a priori, não são 

suficientes para provar que os requeridos deram destinação destinação 

distinta da acordada na Cédula de Produtor Rural nº 418, bem como a 

ausência de condições para adimplemento das ações judiciais em curso, 

em que os réus são devedores, ainda mais quando estipulado como marco 

final de entrega a data de 30/03/2020. Há que se registrar que os únicos 

documentos colacionados nos autos, para a comprovação da colheita da 

soja objeto da CPR, bem como da destinação do produto à local diverso 

(tabela de acompanhamento de colheita, fotos e mapa do google) não são 

suficientes a comprovar o alegado). Além disso, há existência de ações 

em curso, em que os requeridos são devedores, não são fundamento 

plausíveis para eventual configuração de insolvência, capaz de possibilitar 

a concessão do arresto postulado, como dito acima quando ainda dentro 

do período de entrega convencionado. Nesse sentido é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça: E M E N T A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO – 

CUMPRIMENTO DO ACORDO – NÃO COMPROVADO CABALMENTE - ART. 

300 E 305 DO CPC/15 –– PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSENTE - 

PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO 

PERTENCENTES AO AGRAVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos 

autorizadores da tutela almejada (art. 300 e 305 do CPC), ao menos numa 

cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017) E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE – ARRESTO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE CRISE 

ECONÔMICA SUPORTADA PELA RÉ – LASTRO PATRIMONIAL SUFICIENTE 

– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU 

INSOLVÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

havendo qualquer risco insolvência da ré ou indício de dilapidação 

patrimonial, mesmo se considerado o impacto que recentes operações 

policiais tiveram na situação financeira da empresa/agravada, que ainda 

detém base sólida suficiente para arcar com dívidas multimilionárias, de 

montantes muito superiores à dívida alegada pela agravante, não deve ser 

deferido pedido de arresto de valores. (AGRAVO DE INSTRUMENTO JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) Isto posto, indefiro o pedido de 

antecedente de tutela de urgência na forma de cautelar de arresto. O 

indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido 

principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do 

indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição, na 

forma do artigo 310, do Código de Processo Civil. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Paranatinga, 13 de março de 2020. Dr. Fabricio 

Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000467-46.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. -. I. E. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. P. (REQUERIDO)

N. C. W. (REQUERIDO)

K. N. W. (REQUERIDO)

M. A. W. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000467-46.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

REQUERIDO: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, 

KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER Vistos etc. 

Trata-se de pedido antecedente de tutela de urgência na forma de cautelar 

de arresto proposta por CHS Agronegócio-Indústria e Comércio Ltda em 

face de Neusa Cecília Wessner, Mauricio Roberto Dal Piaz, Ketelin Natieli 

Wochner e Michel Ariquenes Wochner, todos qualificados nos autos. A 

pretensão material fundamenta-se no inadimplemento de contrato de 

compra e venda de soja em grãos P850075-20/CPR nº 418 visando a 

entrega de 2.645.520kg de soja, correspondente a 44.092 sc, tendo como 

data de entrega 01/02/2020 até 30/03/2020, havendo previsão contratual 

de vencimento antecipado na hipótese de não entrega na data 

convencionada. Por fim, o autor informa que os demandados possuem 

diversas ações judiciais e que como não estão entregando o produto na 

forma e no lugar prometido, dando destino ignorado aos grãos, fatos 

ensejadores para a concessão do arresto da soja a ser colhida nas áreas 

descritas na CPR. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência 

demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor 

do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 301, do 

Código de Processo Civil, dispões que a tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito. Nos termos do artigo 305, do 

mesmo diploma legal, a petição inicial da ação que visa à prestação de 

tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Sob tal conjuntura, não há 

elementos processuais que denotam a pertinência da concessão do 

arresto. Com efeito, os documentos que instruem à inicial, a priori, não são 

suficientes para provar que os requeridos deram destinação destinação 

distinta da acordada na Cédula de Produtor Rural nº 418, bem como a 

ausência de condições para adimplemento das ações judiciais em curso, 

em que os réus são devedores, ainda mais quando estipulado como marco 

final de entrega a data de 30/03/2020. Há que se registrar que os únicos 

documentos colacionados nos autos, para a comprovação da colheita da 

soja objeto da CPR, bem como da destinação do produto à local diverso 

(tabela de acompanhamento de colheita, fotos e mapa do google) não são 

suficientes a comprovar o alegado). Além disso, há existência de ações 

em curso, em que os requeridos são devedores, não são fundamento 

plausíveis para eventual configuração de insolvência, capaz de possibilitar 

a concessão do arresto postulado, como dito acima quando ainda dentro 

do período de entrega convencionado. Nesse sentido é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça: E M E N T A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO – 
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CUMPRIMENTO DO ACORDO – NÃO COMPROVADO CABALMENTE - ART. 

300 E 305 DO CPC/15 –– PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSENTE - 

PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO 

PERTENCENTES AO AGRAVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 

RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos 

autorizadores da tutela almejada (art. 300 e 305 do CPC), ao menos numa 

cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017) E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE – ARRESTO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE CRISE 

ECONÔMICA SUPORTADA PELA RÉ – LASTRO PATRIMONIAL SUFICIENTE 

– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU 

INSOLVÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

havendo qualquer risco insolvência da ré ou indício de dilapidação 

patrimonial, mesmo se considerado o impacto que recentes operações 

policiais tiveram na situação financeira da empresa/agravada, que ainda 

detém base sólida suficiente para arcar com dívidas multimilionárias, de 

montantes muito superiores à dívida alegada pela agravante, não deve ser 

deferido pedido de arresto de valores. (AGRAVO DE INSTRUMENTO JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) Isto posto, indefiro o pedido de 

antecedente de tutela de urgência na forma de cautelar de arresto. O 

indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido 

principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do 

indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição, na 

forma do artigo 310, do Código de Processo Civil. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Paranatinga, 13 de março de 2020. Dr. Fabricio 

Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000411-13.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente 

pugnou pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

nada comprovou. Dessa forma, considerando que a Constituição Federal 

dispõe no art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, 

intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a miserabilidade 

alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no 

prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, 

§1º, da CNGC, bem como trazer aos autos comprovante de endereço em 

nome da parte requerente. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, 

intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data inserida no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59967 Nr: 502-96.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Primo Zampieri, Arnaldo Zampieri Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebanho Sociedade Agro Pastoril de Regente 

Feijó L, Alci Lucio Rotta, Zenaide Veronez Sabaini, Neuza Maria Rotta, 

Marcos Roberto Sabaini, Marcio Andrey Sabaini, Benedita Barbosa 

Segate, Marques Antunes Segate, Priscila Olimpio Reis, Marcelo Sabaini, 

Daniel Alexandre Olimpio Reis, Almir Heitor Duarte, Marileusa Melo da Silva 

Duarte, Nelson Heitor Machado, Flávio Segate, Janete Oliva Segate, 

Waldemar Quintero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Lindomar Rosa - 

OAB:9876/MT, Leonardo Zanella Bonetti - OAB:59172/RS, MOGLY 

ADAS COSTA - OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497

 Código 59967 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 502-96.2015

 – Mediação/Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 306089 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 04/06/2020 às 15h00min, a realizar-se na 

sala de conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, com fundamento no item III art. 

8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade 

de origem para que procedam a citação e intimação das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

O referido é verdade e dou fé.

 Paranatinga - MT, 13 de MARÇO de 2020.

Andréa Corrêa da Costa Carvalho

Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4643 Nr: 44-07.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 IMPULSIONO estes autos para o autor/exequente, manifestar no que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50895 Nr: 63-56.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Almeida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para o autor/exequente, manifestar no que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-26.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOUZA BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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Processo nº 1000436-26.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação 

anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência 

promovida por FLÁVIO SOUZA BRAGA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados nos autos. Em síntese, a parte autora pugna 

liminarmente pela sustação dos efeitos da Portaria Administrativa que 

determinou sua saída da cidade de Sinop/MT para a Delegacia de Gaúcha 

do Norte/MT, nos termos dos princípios da impessoalidade e da legalidade. 

É a síntese do necessário. Fundamento e decido. De início, calha salientar 

que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o 

processamento e julgamento das causas de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 

sessenta salários-mínimos, conforme art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009. A 

ação em comento inequivocamente tutela direito exclusivamente individual, 

não se inserindo, portanto, na vedação constante do art. 2.º, § 1.º, inciso 

I, da Lei n.º 12.153/2009. Nesse sentido é o pronunciamento pretoriano 

prevalente, inclusive do sodalício mato-grossense, conforme arestos ora 

compilados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. 

EX OFFICIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Nas ações com 

valor da causa até 60 salários-mínimos ajuizadas contra a Fazenda 

Pública, a competência é absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. In casu, a demanda não se enquadra em nenhuma das vedações 

do § 1o do art. 2o da Lei 12.153/09. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE 

OFÍCIO, AUTOS REMETIDOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70067268698, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 16/03/2016). 

APELAÇÃO – VALOR DA CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - RESOLUÇÃO 04/2014/TP – 

REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Nas comarcas onde há o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, não pode a parte ou os juízes optar pelo processamento 

das causas a ele afetas nas Varas Especializadas, quando estas se 

enquadram na previsão legal (critério econômico ou material) e não estão 

previstas dentre as exceções de vedação, em razão de se tratar de 

competência absoluta.” (CC 102665/2013 – Rel. Des. José Zuquim 

Nogueira), devendo os autos serem encaminhados ao juízo competente. 

(TJMT- Ap 117935/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 

23/05/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA 

DE TRÂNSITO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS 

MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

o processamento e julgamento das causas de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 

sessenta salários mínimos, conforme art. 2º da Lei n. 12.153 /2009 e das 

Resoluções n. 887/2011 - COMAG e n. 925/2012 - COMAG. Agravo 

desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70060461449, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Julgado em 13/08/2014). De rigor, de acordo com art. 2.º, § 4.º, da Lei 

diretriz n.º 12.153/2009, “no foro onde estiver instalado o Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Ademais, temos o 

OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); Convém 

acentuar que a parte autora atribuiu ao valor da causa à monta de R$ 

1.000,00 (mil reais). Valor este inferior ao limite de 60 salários-mínimos, de 

alçada do JEFP. Isto posto, declaro este Juízo Comum da Segunda Vara 

incompetente para processar e julgar a causa. Oportunamente, consigno 

que embora a parte autora tenha sido lotada na Unidade Regional de 

Primavera do Leste/MT, conforme Portaria 13/2019/DPJCI, constou na 

referida portaria que ela devesse exercer suas funções na Delegacia de 

Policia de Gaúcha do Norte/MT. Deste modo, nos termos do artigo 52 do 

Código de Processo Civil c/c artigo 76 do Código Civil, a competência para 

analisar o pedido do autor será do Juizado Especial deste Juízo de 

Paranatinga/MT. Vejamos: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu 

para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo 

único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser 

proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que 

originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo 

ente federado. (Código de Processo Civil – grifo nosso). Art. 76. Têm 

domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o 

preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante 

ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer 

permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da 

Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar 

imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver 

matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. (Código Civil 

– grifo nosso). Por conseguinte, declino a competência em favor do 

Juizado Especial desta comarca de Paranatinga/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-52.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA LEITE DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC, 

bem como a prioridade na tramitação da ação, caso atingida a idade 

necessária para tanto. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Paranatinga, data da assinatura eletrônica. Fabricio 

Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000175-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DA SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente do resultado da tentativa de bloqueio via 

bacenjud juntado nos autos, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010643-04.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA ALVES DO VALE (EXECUTADO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente do resultado da tentativa de bloqueio via 

bacenjud juntado nos autos, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000158-30.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

CLAUDIA KRASNIEVICZ BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA KRASNIEVICZ BOTELHO (EXEQUENTE)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente do resultado da tentativa de bloqueio via 

bacenjud juntado nos autos, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000526-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente do resultado da tentativa de bloqueio via 

bacenjud juntado nos autos, bem como para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000122-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KAILON JOAO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos 

ao valor bloqueado (recibo ID 30312533), nos termos da r. decisão 

proferida no ID 26812392.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-17.2013.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIS RODRIGUES BORGES (REQUERENTE)

JOANA DARC DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ERNESTO APARECIDO FRANCA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte executada do bloqueio via bacenjud juntado no ID 30312537 e 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, nos termos da r. 

decisão proferida no ID 26705967.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000113-21.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

MT0019303A, dos termos da r. decisão proferida no ID 29211324 e da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 14/05/2020 às 

15h00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001438-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO GONZAGA SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO MENEGOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, nos 

termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, 

nos termos da r. decisão proferida no ID 25451718.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001211-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA JUVENAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para apresentar o valor da dívida 

atualizado e requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-04.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para manifestar-se sobre a petição 

juntada no ID 30261730 e requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J F ZOMER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso inominado juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001344-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

MARIA ARACY GUNTHER OAB - 555.157.201-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MENDES - ME (LITISCONSORTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PARANATINGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA 

AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 118, CENTRO, PARANATINGA - MT CEP - 

78870-000 TELEFONE: 66-3573-1003 Paranatinga, 15 de março de 2020 

Ofício nº 68/2020 Referência: 1001344-54.2018.8.11.0044 - PJE - Carta 

Precatória Parte Exequente: F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME 

Parte Executada: VANESSA MENDES - ME Ilustre Senhor, Por 

determinação do(a) MM.(ª) Juiz de Direito, Fabrício Sávio da Veiga Carlota, 

cumpre-me INTIMAR Vossa Senhoria para devolver o mandado extraído 

dos autos supra mencionados, devidamente cumprido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de responder administrativamente. Atenciosamente, 

Assinado digitalmente abaixo MÔNICA REGINA STIIRMER Gestora 

Judiciária AO: Ilmo. Sr. ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES Oficial de 

Justiça da Comarca de Paranatinga - MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000468-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUVERLAN PEREIRA NETTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do r. despacho proferido no ID 29738533.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001818-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1001818-88.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: JOSIMAR LOULA FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ante o alegado no 

Id. 29453961, diga o exequente no prazo legal. Cumpra-se. 

PARANATINGA, 2 de março de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-83.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES MACIEL (EXEQUENTE)

GELSON AMARAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE BARBOSA BEZERRA OAB - GO44063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON PEREIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte devedora para cumprir a sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de 

expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). 

Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. PARANATINGA, 2 de março de 2020. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota - Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do r. despacho proferido no ID 26839988.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-20.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALVA DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) AUTOR: ALMIR ROGERIO DE MOURA - MT13853/O, dos 

termos da r. decisão proferida no ID 29780478 e da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Paranatinga Data: 14/04/2020 às 14h00, devendo 

comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-84.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA FILHO OAB - 012.617.221-83 

(REPRESENTANTE)

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ALMIR ROGERIO DE MOURA - 

MT13853/O, dos termos da decisão proferida no ID 29795358 e da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 15/04/2020 às 

13h20min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-62.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS REIS CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - 

MT14694-O, dos termos da r. decisão proferida no ID 29797642 e da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 14/04/2020 às 

14h20min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO BARBOSA SANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovente para juntar nos autos o valor da dívida atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000747-51.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000747-51.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 30.256,25 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA Endereço: Rua THIAGO 

MAGALHAES NUNES, 1177, AO LADO DO FORUM, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Endereço: RUA 

GOMES DE CARVALHO, 1306, - ATÉ 149/150, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04547-000 EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) 

através de seu respectivo(a) Advogado(a) para, que especifique no 

prazo de 5 (cinco) dias as provas que efetivamente pretende produzir, 

justificando seu alcance e pertinência, sob a pena de indeferimento. 

Peixoto de Azevedo-MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000747-51.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000747-51.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 30.256,25 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA Endereço: Rua THIAGO 

MAGALHAES NUNES, 1177, AO LADO DO FORUM, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Endereço: RUA 

GOMES DE CARVALHO, 1306, - ATÉ 149/150, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04547-000 EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

através de seu respectivo(a) Advogado(a) para, que especifique no 

prazo de 5 (cinco) dias as provas que efetivamente pretende produzir, 

justificando seu alcance e pertinência, sob a pena de indeferimento. 

Peixoto de Azevedo-MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-72.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DE FATIMA INHAI MOCHEWITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000517-72.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ROSENI DE 

FATIMA INHAI MOCHEWITZ Endereço: ZOna Rura, Distrito Uniao do Norte, 

Chacara SAnta Luzia, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, - DE 1341 

A 1621 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-292 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: 

AV. ADEMAR RAITER, 261, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-23.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DO CARMO LANCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO -DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000766-23.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Pensão por Morte (Art. 74/9)]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: SILMARA DO CARMO LANCI 

Endereço: Rua Washington Luiz, 104, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, EDIFICIO TH - SALA 09, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-286 Nome: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AV. ADEMAR RAITER, 261, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, 

querendo, impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto 

de Azevedo-MT , 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-70.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIARIO CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA THAIS POLICARPO DA SILVA OAB - MT24426/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE SALETE MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000252-70.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 300.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ELIZIARIO CAMPOS Endereço: rua 
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colibri, 113, mãe de deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: IVONE SALETE MOURA Endereço: Travessão 8, 

Cachimbo 2, lote 150, União do norte, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado da lide. Peixoto de Azevedo-MT, 16 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000954-50.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REIS FUAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000954-50.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 2.347,37 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, ISS/ 

Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO CESAR 

CALS, 226, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: PATRICIA REIS FUAO 

Endereço: AVENIDA BRASIL, 511, CASA, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, se manifestar 

acerca da certidão do sr. meirinho (ID 19030228 ). Peixoto de Azevedo-MT 

, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia 

Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-37.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES FERREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001360-37.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 29.507,24 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA 

Endereço: BR 163, KM695, NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDIR ALVES FERREIRA 

Endereço: RUA 01, 147, JARDIM DAS FLORES, MATUPÁ - MT - CEP: 

78525-000 FINALIDADE 1: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de 

seu advogado(a) da decisão do agravo de instrumento (ID 29567822 ) que 

indeferiu o pedido liminar . FINALIDADE 2: INTIMAR PARA EFETUAR o 

pagamento das custas, no prazo de 15(quinze) dias, com emissão da guia 

através do site www.tjmt.jus,br/guias e posterior juntada aos autos. 

Peixoto de Azevedo , 16 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001243-46.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA P. DA SILVA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001243-46.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 8.949,67 ESPÉCIE: [Cheque, Duplicata]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA Endereço: BR 163, KM695, NOVA 

ESPERANÇA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VANDERLEIA P. DA SILVA - ME Endereço: AVENIDA 

BRASIL, 1240, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE 1: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu 

advogado(a) da decisão do agravo de instrumento (ID 29545037 ) que 

indeferiu o pedido liminar . FINALIDADE 2: INTIMAR PARA EFETUAR o 

pagamento das custas, no prazo de 15(quinze) dias, com emissão da guia 

através do site www.tjmt.jus,br/guias e posterior juntada aos autos. 

Peixoto de Azevedo , 16 de março de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000028-35.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOABI DOS SANTOS DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo - Luis Felipe Nascimento 

Leoni (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000028-35.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 958,00 ESPÉCIE: 

[Apreensão, Busca e Apreensão]->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 

(120) POLO ATIVO: Nome: JOABI DOS SANTOS DE SOUZA Endereço: 

Rua Fortaleza, 40, Casa final da rua, Nova Esperança, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Delegado de 

Polícia Civil de Peixoto de Azevedo - Luis Felipe Nascimento Leoni 

Endereço: Rua Lyons Internacional, 1631, Delegacia de Policia Civil, 

Alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da sentença sob ID: 2968984 

prpferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000291-31.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000291-31.2018.8.11.0111 Valor da causa: R$ 1.780,00 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: STUDIO S FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA B, QUADRA 2, 

CASA 14, 14, aeroporto novo, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO 

PASSIVO: Nome: LEANDRO GOMES RIBEIRO Endereço: RUA 31, N° 58, 58, 

centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): STUDIO 

S FORMATURAS EIRELI A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 09/04/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000232-16.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 248,53 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO SANTANA DE 

VASCONCELOS Endereço: Rua Bandeirantes, 454, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. 

Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, Quadra 05, Edifício Embratel, 2 andar, 

ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). Decisão : Pelas razões 

expostas, nego seguimento ao recurso, eis que deserto. Condeno o 

recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, 

nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001321-40.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA OAB - MT26066/O (ADVOGADO(A))

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOIS IRMAOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001321-40.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação, Competência]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JAIR DE SOUZA Endereço: rua X 2, 40, 

jerusalém, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOIS IRMAOS LTDA - 

EPP Endereço: rua dos anjos, 760, atacado e distribuidora dois irmãos, 

desconhecido, CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535-000 Senhor(a): JAIR DE 

SOUZA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

09/04/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para proceder o depósito no valor de 

R$ 600,00 destinado ao pagamento do perito nomeado nos autos. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE LEITE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para proceder o depósito no valor de 

R$ 600,00 destinado ao pagamento do perito nomeado nos autos. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001023-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELI FERNANDES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para proceder o depósito no valor de 

R$ 600,00 destinado ao pagamento do perito nomeado nos autos. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA OAB - 650.102.641-53 

(REPRESENTANTE)

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para proceder o depósito no valor de 

R$ 600,00 destinado ao pagamento do perito nomeado nos autos. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001199-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA SALDANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para proceder o depósito no valor de 

R$ 600,00 destinado ao pagamento do perito nomeado nos autos. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001200-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para proceder o depósito no valor de 

R$ 600,00 destinado ao pagamento do perito nomeado nos autos. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002431-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ADAO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para proceder o depósito no valor de 

R$ 600,00 destinado ao pagamento do perito nomeado nos autos. Pontes e 

Lacerda/MT, 16 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000603-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO STECANELI (REQUERIDO)

Maria Aparecida Stecanelli (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003949-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MIRANDA TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 16 de 

março de 2020.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1003706-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. D. S. (REU)

J. O. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA OAB - 018.798.961-33 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003706-88.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

BATISTA DA SILVA PARTE RÉ: REU: J. O. D. S., J. O. D. S. 

REPRESENTANTE: FABIANA OLIVEIRA DA SILVA Certifico que a 

contestação (IDs 30260871 e seguintes) foi apresentada fora do prazo 

legal. Assim, intimo a parte autora para requerer o que entender cabível, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 16/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003612-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003612-43.2019.8.11.0013. 

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EMBARGADO: ETCA - 

CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Vistos. Considerando que 

embargante e embargado acenaram para a possibilidade de composição 

amigável, antes de adentrar na análise do mérito da presente ação de 

embargos à execução, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Pontes e 

Lacerda, para a realização de sessão de conciliação, desde já designada 

para o dia 7 de abril de 2020, às 17h00min. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 

16 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RICARDO HONORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000930-81.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

LAERCIO RICARDO HONORIO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não apresentou prova do indeferimento administrativo/comprovante da 

cessação do benefício. A este respeito, ressalta-se que o Supremo 

Tribunal Federal, deu parcial provimento ao RE nº: 631240, com 

repercussão geral reconhecida, em que o INSS defendia a exigência de 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para a concessão de benefício previdenciário, por entender que a 

exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido 

administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. 

Colaciono, pois, a ementa da repercussão geral reconhecida: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). Diante disto, faz-se indispensável o 

comprovante do indeferimento do prévio requerimento administrativo junto 

ao instituto requerido, para o regular processamento do feito. Destarte, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento, a fim de carrear aos autos a cópia do 

indeferimento administrativo/comprovante de cessação do benefício. Com 

o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 16 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000893-54.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERNANDES LORENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ OAB - MT27626/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANTANA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000893-54.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

AMANDA FERNANDES LORENZON. RÉU: EDSON SANTANA DE SOUZA. 

Vistos. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de sua advogada, via DJE, 

para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, a fim de incluir os 

nomes e endereços dos confinantes, além de trazer aos autos documento 

imprescindível ao ajuizamento da ação de usucapião, qual seja, planta e/ou 

croqui do imóvel usucapiendo. O não cumprimento das determinações 

acima acarretará no indeferimento da inicial e extinção do feito, conforme 

artigos 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do NCPC. Do mais, 

vislumbro que a parte requerente não conferiu poderes à advogada para 

assinar declaração de hipossuficiência econômica, uma vez que o 

instrumento de mandato vem desacompanhado de cláusula específica 

para tal finalidade, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. 

Com efeito, é necessário frisar que o direito ao benefício da gratuidade da 

justiça se destina à pessoa certa e determinada, uma vez que possui 

natureza personalíssima. A este respeito, o Novo Código de Processo Civil 

pacificou tal entendimento por meio do art. 99, §6º, ao frisar que "O direito 

à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a 

sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos". 

Neste sentido, trago à colação a lição doutrinária de Daniel Amorim 

Assumpção Neves, "in verbis": "A gratuidade de justiça é um direito 

pessoal, não se estendendo a litisconsortes ou sucessores do 

beneficiado. Caso tais sujeitos pretendam obter igual prerrogativa 

processual deverão fazer o devido requerimento nesse sentido e 

comprovar o preenchimento dos requisitos para sua concessão (...) 

(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume único. 8. ed. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 378). Portanto, 

INTIME-SE a autora, por meio de sua advogada, via DJE, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos a declaração de hipossuficiência 

econômica para fins de análise ao pedido de gratuidade da justiça, sob 

pena de indeferimento do pedido, ou, alternativamente, providenciar a 

comprovação do recolhimento das custas e taxas judiciárias. Após, 

decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVAM-SE os autos à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003331-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))
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CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003331-87.2019.8.11.0013. AUTOR 

(A): JOSE ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA. REU: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA. Vistos. REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000730-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DA CUNHA PEDROSA FRANCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000730-11.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REU: MARIA ROSA DA CUNHA 

PEDROSA FRANCO Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 27971692, para o fim 

de conceder ao perito o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a 

conclusão dos trabalhos. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 16 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129275 Nr: 7826-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CANDIDO DA SILVA ME, Cleonice 

Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado na ref. 

66, no montante de R$ 67.294,12 (sessenta e sete mil, duzentos e noventa 

e quatro reais e doze centavos), a recair sobre o CPF nº 429,604.951-87 

e CNPJ nº 11.754.079/0001-62; b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. 

Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud 

servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa 

a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 433-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167981 Nr: 4108-26.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCINEI NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ATENDA-SE conforme requerido às folhas retro, OFICIANDO-SE à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

informando, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da 

diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do 

NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 208045 Nr: 681-50.2020.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONÉSIO ANTONIO BAIOCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, e, por consequência, 

SUSPENDO a medida de contrição sobre o imóvel objeto da matrícula nº 

9.318 do CRI de Pontes e Lacerda, nos termos do art. 678 do 

NCPC.CITE-SE o embargado para, no prazo legal, oferecer resposta, “ex 

vi” do art. 677, §3º, c.c. art. 679 do NCPC.Com a resposta, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE o embargante, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se. Após, PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95985 Nr: 335-75.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Jessus Souza- ME, Marcelo de 
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Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO contra MARCELO DE SOUZA JESUS – ME e MARCELO DE 

SOUZA JESUS, ambos nos autos qualificados e devidamente 

representados.

 O feito tramitou regularmente e, na ref. 86, as partes se compuseram, 

requerendo a homologação do pacto, bem como a desistência do prazo 

recursal.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

 Destarte, atendidos os pressupostos necessários para homologação do 

acordo, quais sejam: capacidade e a representação processual das 

partes, regularidade dos poderes conferidos aos patronos e, 

disponibilidade do direito em lide, pois preenchidos os requisitos de 

validade do negócio jurídico, impõe-se o acolhimento do pleito (ref. 86).

 Assim, plenamente possível a homologação do acordo extrajudicial 

entabulado entre as partes mesmo em execução, uma vez que a 

transação pode ocorrer a qualquer tempo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO de ref. 86, a fim de que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 515, inciso III, 

do Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios foi 

pactuada pelas partes no item 07 do acordo homologado.

O pagamento das custas e despesas processuais pendentes, se houver, 

ficará a cargo dos executados (item 05 do termo de acordo).

 Ademais disso, considero tal ato incompatível com o direito de recorrer 

(artigo 1.000, parágrafo único do CPC) e, por isso, DETERMINO que, 

publicada esta pela imprensa, seja certificado o trânsito em julgado e, 

oportunamente, arquivados os autos, REMETENDO-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166627 Nr: 3472-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fischer Recapagens Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido pela FISCHER 

RECAPAGENS EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor do 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o executado foi intimado 

para, voluntariamente, pagar o débito, oportunidade pela qual comunicou o 

depósito judicial integral, sob o qual concordou o exequente.

 E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário, fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, o depósito do valor da 

condenação foi comprovado nos autos, sendo realizado integralmente.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença.

Na sequência, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado nos autos em favor 

do exequente.

Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo, e, oportunamente, remetê-lo ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167170 Nr: 3735-92.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUCIO BARBOSA VERICINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

ao autor SANDRO LÚCIO BARBOSA VERICINO, devidamente qualificado 

nos autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no 

país, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo (28/09/2017).O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da 

Lei nº 11.960/2009.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia 

ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC. Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os 

dados da implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: SANDRO 

LÚCIO BARBOSA VERICINO; (ii) benefício concedido: BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO DEFICIENTE; (iii) renda 

mensal atual: 100% (CEM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de 

início do benefício (DIB): 28 DE SETEMBRO DE 2017; (v) renda mensal 

inicial (RMI): FIXADA JUDICIALMENTE; (vi) data do início do pagamento: 

NÃO SE APLICA.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167522 Nr: 3876-14.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEANI NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - 

OAB:199.085/SP

 Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença.Após, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de levantamento de valores, 

na quantia de R$ 18.698,09 (dezoito mil, seiscentos e noventa e oito reais 

e nove centavos) em favor da exequente e o saldo remanescente em 

benefício da executada, cabendo as partes apresentarem seus dados 

bancários para confecção do expediente administrativo. Por fim, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 146492 Nr: 6400-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE OLIMPIO PEREIRA DE BRITO, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Campos 

Rodrigues - OAB:121841, Dianaru da Silva Paixão - OAB:10105

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para as partes. Para constar lavrei 

a presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158879 Nr: 12338-91.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT.

 Certifico que o perito nomeado no feito designou o dia 13 de abril de 2020, 

às 15h00min, para a realização da perícia. Assim, abro vista dos autos às 

partes para que, caso queiram, se manifestem quando ao teor do 

requerimento de fls. 172/175 (ref. 94), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163487 Nr: 1924-97.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ATENDA-SE conforme requerido às folhas retro, OFICIANDO-SE à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

informando, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da 

diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do 

NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166095 Nr: 3190-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Manoel Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 105, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96787 Nr: 707-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 138/150 

(ref. 91), intimo a parte embargante a fim de que apresente suas 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12760 Nr: 166-45.2002.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTeS, PCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:SP/179.299, Danielle Cristina Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT, Fábio Souza Ponce - OAB:9.202/MT, Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, Jaqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT, Oscar 

Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 1.444,42, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 622/623. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.295,44 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 148,98 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37700 Nr: 256-77.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Deluque Costa 

Pereira - OAB:8163/MT

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40754 Nr: 3051-56.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A T. Sobrinho - ME, Antonio Tavares Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vale de São Domingos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 974-98.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Auxiliadora Macedo Pache

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo Rodrigues Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gattass - OAB:12.264, 

Ubaldo Resende da Silva - OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89916 Nr: 1683-65.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nédio Zanata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93885 Nr: 4879-43.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Santana Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93981 Nr: 4955-67.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94518 Nr: 5369-65.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pereira Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001315-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME (REQUERENTE)

GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA (REQUERENTE)

THEMIS NAIR GOES DE PAULA (REQUERENTE)

AURIA DE FATIMA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIBURCIO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001315-63.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA, GIZELDA MARIA DE 

PAULA CARVALHO, JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME, AURIA DE 

FATIMA LACERDA, THEMIS NAIR GOES DE PAULA REQUERIDO: JOSE 

TIBURCIO DE PAULA Vistos. JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA e outros 

interpuseram o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 

30219816, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida em Id. 

29784355. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Primeiramente, pondero que os embargos devem, 

inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente 

(Id. 30222957). De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta 

a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os 

embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC. Excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 
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efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de 

declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o 

intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, 

viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso 

com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas 

tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça 

processual anexada em Id. 30219816, que o embargante, sob o pretexto 

de eliminar situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos 

embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria 

já abordada de forma satisfatória pela decisão de Id. 29784355, almejando 

— e assim o faz de modo absolutamente inadequado — promover o 

reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus argumentos, de 

forma direta, em detrimento dos fundamentos que alicerçaram a decisão. 

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização. Importa salientar, ainda, que o laudo pericial foi claro ao informar 

que o interditando “encontra -se em bom estado de saúde, lucido, podendo 

ser responsável pelos atos praticados, sem necessidade de auxílios para 

realizar as atividades diárias”. Portanto, a decisão não se prestava para 

analisar a suposta existência de moléstia que alegadamente acomete o 

interditando, portanto, não pode ser reputada como omissa. Outrossim, o 

fato de o interditado não ter sido aprovado em exame médico para a 

renovação da carteira nacional de habilitação, não guarda qualquer 

pertinência com o objeto da presente ação, até mesmo por que não existe 

nos autos qualquer informação sobre o motivo da reprovação em citado 

exame médico. Por fim, o fato de a esposa ter entrado na sala onde o 

exame médico-pericial foi realizado, por si só não traz qualquer prejuízo na 

produção da prova, mormente porque o embargante sequer mencionou o 

que acarretaria a invalidade do exame. Nesse mesmo sentido, não é outro 

o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas 

transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no 

acórdão recorrido as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. 

Embargos de declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): 

Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 

PP-00035 EMENT VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - 

INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - 

EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão 

embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento 

jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações 

de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o 

conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, 

quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais 

de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua 

específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida 

finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica 

já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, 

Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, 

DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da 

forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o 

propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão na decisão de Id. 29784355, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado em Id. 29784355. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 

NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003192-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIENE CRISTINA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003192-38.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ADRIENE CRISTINA SANTOS DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO promovida pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A contra ADRIENE CRISTINA SANTOS DA SILVA, sob 

a alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, o que 

deu ensejo ao vencimento antecipado das demais prestações do contrato, 

totalizando o valor equivalente a R$ 34.895,14 (trinta e quatro mil, 

oitocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos). Juntou aos 

autos notificação extrajudicial de Id. 24379417 - Pág. 3, realizada no dia 

29/05/2019, pugnando pela concessão liminar de busca e apreensão do 

veículo mencionado ante a mora da parte requerida. Determinada a 

emenda da inicial, o autor juntou em Id. 24941486 o comprovante do 

recolhimento das custas e taxas judiciárias. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 

requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3º 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Os documentos acostados em Id. 

24379429 demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes, 

denominado de Cédula de Crédito Bancário - CCB. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da 

mora através de notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é 

suficiente para constituir em mora a parte devedora (vide Id. 24379417 - 

Pág. 3). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO 

PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 
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911/69, pressupõe a prévia constituição em mora do devedor inadimplente, 

mediante notificação regular. II - Não tendo como identificar o endereço 

correto do devedor, por ter se mudado do endereço informado no 

contrato, é válida a constituição em mora realizada através de intimação 

do protesto, via edital, nos termos da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 

9.492/97. (AI 182518/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a 

BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito nos autos: Veículo, Modelo: 

STRADA CS WORKING (CELEBRATION 5) 1.4 8V 2P ETA/GAS, Marca: 

FIAT, Chassi: 9BD27805MD7708748, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 

2013, Cor: BRANCA, Placa: OHR3058, Renavan: 559995458. EXPEÇA-SE 

mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da 

parte autora como depositários, uma vez que não há nos autos elementos 

a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000885-77.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERIVAN DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000885-77.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S.A. REQUERIDO: JOSE ERIVAN DE MELO. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida pelo ITAU 

SEGUROS S.A contra JOSÉ ERIVAN DE MELO, sob a alegação de que 

celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento. Sustenta o 

autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais prestações do contrato, totalizando o valor 

equivalente a R$ 16.609,50 (dezesseis mil, seiscentos e nove reais e 

cinquenta centavos). Juntou aos autos o comprovante da notificação 

extrajudicial em ID n.º 30273371, pg. 3, pugnando pela concessão liminar 

de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. O documento 

acostado ao ID nº. 30273368, pg. 7/8, demonstra a realização do negócio 

jurídico entre as partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. 

Nessa trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO 

DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR 

EM MORA -DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA 

DO ENVIO E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO 

ENDEREÇO INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR 

-COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR 

-SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM 

PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do 

art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na 

alienação fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial 

promovida por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no 

domicílio do devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. 

" (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor 

não é pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

o devedor (vide ID nº. 30273371, pg. 3). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 
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0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012). Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do 

Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito nos autos: 

MARCA FIAT, MODELO PALIO 1.0, CHASSI 9BD17140LA5449371, PLACA 

NJR6426, RENAVAM 00150297459, COR BRANCA, ANO 2009/2010. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 16 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000942-95.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUDOGERO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000942-95.2020.8.11.0013 EXEQUENTE: 

LUDOGERO DE ARRUDA. EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Considerando que a petição inicial foi 

endereçada à Primeira Vara Cível desta Comarca, REDISTRIBUA-SE ao 

respectivo juízo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 16 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002294-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMIRES VIANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002294-25.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: 

SIMONE RAMIRES VIANA. EXECUTADO: EDSON DA SILVA CARVALHO. 

Vistos. Pretende o executado, ao ID n.º 29480480, a reconsideração da 

decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID n.º 

28669677). É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” 

no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Todavia, não menos 

certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, objetivando a 

modificação de decisão judicial. Contudo, para se insurgir contra decisão 

judicial só há uma via a ser eleita: o recurso (afastada, aqui, discussões 

acerca das ações mandamentais constitucionais contra decisões 

judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o 

prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais 

Superiores, vejamos: “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO 

- DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A 

SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

pedido de reconsideração não tem o condão de interromper e nem 

suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Caracterizada 

a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do Código de Processo Civil, 

não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. 

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, 

publicação da súmula em 11/08/2014)”. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração e mantenho inalterado o “decisum” de ID n.º 28669677, tal 

como foi lançado. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 
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(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002382-63.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: JADIDYE PEREZ DE DE BRITO REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada 

por JADIDYE PEREZ DE BRITO, devidamente qualificada, para que seja 

retificado seu registro de óbito de Wilson de Brito Vilas Boas. Com a inicial, 

juntou os documentos de Id. 21901272 - Pág. 1 a Id. 21901568 - Pág. 1 . O 

Ministério Público, por sua vez, na condição de fiscal da ordem jurídica, 

não opinou quanto ao mérito da causa, conforme manifestação de Id. 

21987767. Em decisão encartada em Id. 28033842 dos autos, 

determinou-se a emenda da inicial para o fim de que a autora 

comprovasse a alegada hipossuficiência de recursos para fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Na sequência dos atos 

processuais, a requerente limitou-se a postular pela concessão da 

gratuidade processuais, sem instruir seu pedido com qualquer elemento 

probatório de que se trata de pessoa carente. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do 

relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi 

determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, 

segundo consta dos autos, o autor não cumpriu a ordem desde juízo, 

deixando de efetuar as correções necessárias para o bom andamento do 

feito. De partida, cumpre esclarecer que a parte que postula pela 

concessão dos benefícios da assistência judiciária, deve comprovar a 

veracidade de suas alegações por meio de documentos idôneos a 

demonstrar a veracidade de suas alegações. O e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em reiterados julgamentos, fixou o entendimento 

que a mera declaração de hipossuficiência tem validade relativa e deve 

ser complementada por documentos que demonstrem a situação de 

carência de recursos. Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte 

julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PRODUTOR RURAL – PESSOA 

FÍSICA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – FRUSTRAÇÃO 

DE SAFRA – ATIVIDADE DE RISCO QUE NÃO IMPÕE A GRATUIDADE POR 

NÃO INFLUENCIAR NA ECONOMIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “[. . .] Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação 

momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as 

custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade 

de justiça. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão 

da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, 

DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/02/2014)”. (AI 142454/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) [...]”.Embora alegue prejuízos 

com a última safra, não comprova que tais intempéries foram capazes de 
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afetar fatalmente sua economia a ponto de tornar-se insolvente para com 

seus compromissos empresariais, e portanto, necessitar do benefício da 

gratuidade da justiça. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10121542620188110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATUIDADE JUDICIÁRIA – LEI Nº 

1.060/50 - ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA – AUSÊNCIA 

DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO IMPROVIDO. A declaração de 

pobreza exigida pelo art. 4º, da Lei nº 1.060/50, goza de presunção 

relativa, portanto, suscetível de ser afastada quando ausente 

demonstrativo que efetivamente sustente as alegações. (TJ-MT - AI: 

00069003120148110000 6900/2014, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, Data de Julgamento: 27/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 02/06/2014) Neste panorama de ideias, decorre do 

próprio parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em 

extinguir o feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também 

o art. 330, IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos 

arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação da parte 

ré. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e PROMOVA-SE a remessa dos 

autos à CAA. Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001182-55.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS Vistos. MAIRA REGINA 

DA CRUZ SANTOS interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de Id. 30202903, alegando a ocorrência de omissão na 

sentença proferida em Id. 29832029. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Primeiramente, pondero que os 

embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos 

tempestivamente (Id. 30229510). De efeito, conforme com os alicerces em 

que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento 

jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo 

jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado 

prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que 

complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o 

esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões 

desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais 

contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que 

porventura padeça. Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem 

caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, 

interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do NCPC. 

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Todavia, os embargos de declaração 

jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo 

ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame 

da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura 

normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual 

desta modalidade do recurso. Pois bem, estabelecidas tais premissas de 

ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual 

anexada em Id. 30202903, que o embargante, sob o pretexto de eliminar 

situação de omissão e contradição, vale-se do recurso dos embargos 

declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada 

de forma satisfatória pela sentença de Id. 29832029, almejando — e assim 

o faz de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da 

matéria e, de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em 

detrimento dos fundamentos que alicerçaram a decisão. Logo, à luz de tal 

contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de que a sentença 

guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão 

jurídica vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram 

produzidas, considero que não se afigura viável empregar-se os 

embargos de declaração no presente caso, já que não se encontram 

presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada utilização. Em 

uma ação de busca e apreensão, sendo o pedido julgado procedente, 

ocorre simplesmente a consolidação da posse e da propriedade em favor 

do credor fiduciário, não sendo a sede adequada para recebimento de 

valores eventualmente pago. Isto porque, consoante dispõe o Decreto-Lei 

nº. 911/1969, incumbe ao credor vender a coisa oferecida em garantia 

fiduciária e aplicar o preço da venda para o pagamento de seu crédito e 

demais despesas e, se existir saldo, devolvê-lo ao devedor. Portanto, a 

ação de busca e apreensão não é a sede adequada para o recebimento 

de eventual saldo ao qual eventualmente o devedor faça jus. Nesse 

mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”: EMENTA: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os 

embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa 

modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o 

específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466) Assim, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito 

primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão na sentença de Id. 29832029, entendendo que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais considerações, por 

não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do 

NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram 

manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na 

íntegra o veredicto lançado em Id. 29832029. DECLARO, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do 
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NCPC). INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162257 Nr: 1439-97.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENILSON BOMFIM FERREIRA 

MARTINS, Cpf: 03282572140, Rg: 1857236-7, Filiação: Cacilda Ferreira de 

Freitas e Ademilson Martins de Freitas, data de nascimento: 30/05/1989, 

natural de Rio Maria-PA, casado(a), auxiliar de mina, Telefone 

(65)999965017. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176801 Nr: 7628-91.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE NERE GONÇALVES SOUZA, Cpf: 

08297905608, Rg: 17441470, Filiação: Eneri Maria de Souza e Armando 

Gonçalves Souza, data de nascimento: 19/03/1986, brasileiro(a), natural 

de Uaua-BA, convivente, técnico emmineração, Telefone 35-99232074. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias , contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178689 Nr: 8453-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS, BdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERA ADRIANA DA SILVA, Cpf: 

02898584100, Rg: 20535244, Filiação: Hercília Dias da Silva e Manoel 

Lopes da Silva, data de nascimento: 18/09/1983, brasileiro(a), natural de 

Espigão do Oeste-RO, solteiro(a), do lar, Telefone 9921-6095 e atualmente 

em local incerto e não sabido BRUNO DA SILVA BARBA, Cpf: 

03557867102, Filiação: Sueli Gomes e Pedro Dionisio Barba Monteiro, 

brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131574 Nr: 8834-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Rodrigues, RuBerjan Bertoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519-MT, ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:6309/B, Rosângela Rodrigues de Souza - OAB:MT/309-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBERJAN BERTONI, Cpf: 03729828169, 

Rg: 2064005-5, Filiação: Silvia Freitas Vasconcelos e Emilio Bertoni, data 

de nascimento: 14/10/1990, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, 

solteiro(a), seralheiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CIENTIFICANDO O(A) ACUSADO(A) DE QUE POSSUI O 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APÓS A PUBLICAÇÃO DO PRESESENTE 

EDITAL, PARA RECORRER DA SENTENÇA, CASO QUEIRA..

Sentença: AÇÃO PENAL Nº 8834-14.2016.811.0013 – CÓD. 

131574.AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICORÉUS: ABEL RODRIGUES e 

RUDERJAN BETONISENTENÇAI. RELATÓRIO1. O Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de Abel Rodrigues e 

Ruderjan Betoni, qualificados nos autos, imputando-lhes as sanções 

previstas no art. 180, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso 

narrado nos seguintes termos:“Extrai-se do Inquérito Policial que, em 

tempo e local não determinados (sabe-se que entre os dias 09/12/2016 a 

1 4 / 1 2 / 2 0 1 6 ) ,  A b e l  R o d r i g u e s  e  R u d e r j a n  B e t o n i 

adquiriram/receberam/transportaram, em proveito próprio, coisa que 

sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (um) veículo Honda City, EX 

FLEX, 2012, de placa FFE- 5150, cor preta (Auto de Apreensão a fls. 

33/IP).Extrai-se das investigações que o veículo Honda City, EX FLEX, 

2012, de placa FFE-5150, cor preta (Auto de Apreensão a fls. 33/IP), foi 

objeto de prática criminosa patrimonial, conforme descrição de roubo 

ocorrido no dia 09 de dezembro de 2016, em Campo Novo do Parecis/MT, 

nos termos do documento a fls. 24, tendo como vítima Sidnei Teixeira de 

Souza.Nesse sentido, em tempo e local não determinados, sabe-se que 

entre os dias 09/12/2016 a 14/12/2016, Ruderjan Betoni e Abel Rodrigues 

adquiriram/receberam/transportaram o veículo citado sendo conhecedores 
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da origem ilícita do mesmo.Neste diapasão, depreende-se que, no dia 14 

de dezembro de 2016, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal 

encontrava-se em rondas na estrada vicinal que liga a Rodovia Br 174-B, 

quando avistou o referido veículo.Diante disso, os policiais realizaram a 

checagem do veículo, momento em que constatou-se que o mesmo era 

produto de roubo, tendo os denunciados receptado o veículo que sabiam 

ser de origem ilícita. Assim, ante o estado de flagrância, foi dado voz de 

prisão aos suspeitos, sendo encaminhados até a delegacia para as 

providências cabíveis (sic)”.2. A denúncia foi recebida em 20 de janeiro 

2017 (Ref. 4), sendo determinada a citação dos réus, para apresentarem 

as respostas/defesas preliminares, as quais ocorreram em 16/2/2017 pela 

Defensoria Pública atuante nessa comarca (Ref. 14).3. Durante a 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas André Luis Olmo de 

Aquino e Salatiel Alexandrinho de Souza Neto, sendo homologada a 

dispensa das demais arroladas pelas partes, e posteriormente, 

procedeu-se aos interrogatórios dos acusados Abel Rodrigues e Ruderjan 

Betoni, cujos depoimentos foram gravados em mídia digital anexada aos 

autos (Ref. 49), sendo, ainda, revogado a segregação provisória desse 

corréu.4. Nas alegações finais apresentadas sob a forma de memoriais, o 

Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia nos termos em 

que foi proposta, por outro lado, a Defesa técnica constituída pelos 

corréus Abel Rodrigues e Ruderjan Betoni, requereu a absolvição, pela 

insuficiência probatória, e subsidiariamente, desclassificação para o delito 

de receptação culposa, em relação a esse acusado.II. 

FUNDAMENTAÇÃO5. Analisando com acuidade, constato que inexistem 

questões prejudiciais que pendam de apreciação, assim como não verifico 

a existência de causas extintivas da punibilidade ou algo que obste o 

prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício e 

encerrar nessa fase.6. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito.II.1 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA7. O crime previsto no 

artigo 180, caput, do Código Penal, está delimitado nos seguintes 

termos:“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em 

proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir 

para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:Pena - reclusão, 

de um a quatro anos, e multa.”II.2 – DA MATERIALIDADE8. A materialidade 

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, depoimentos 

dos policiais rodoviários federais responsáveis pela segregação, boletins 

de ocorrências n. 2016.401636 (receptação), n. C1780141161214053400 

(PRF) e n. 2016.397150 (roubo do bem receptado), extrato de consulta no 

INFOSEG, auto de apreensão e avaliação indireta, relatório policial, 

inclusive pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução 

processual.9. Considerando a existência do delito antecedente – roubo -, 

o qual constitui elementar para consumação do crime de receptação, é 

admissível que as provas da materialidade do delito antecedente 

contribuam para a configuração da receptação, o que restou devidamente 

abarcado nos autos, por meio dos elementos indicados alhures.II.2.1 – DA 

AUTORIA10. Muito embora os corréus tenham negado em juízo a 

realização do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput), a autoria 

delitiva está, cristalinamente, demonstrada nos autos, pois existe um 

conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática do 

ilícito.11. Ademais, analisando detidamente os interrogatórios realizados 

nas duas oportunidades (judicial e policial), sob a ótica comparativa, bem 

como as teses defensivas alegadas e os álibis suscitados, verifico que 

carecem de credibilidade tais versões, diante das contradições 

constatadas, e narrativas incomprovadas, conforme passou a expor.12. O 

corréu Ruderjan Bertoni, quando interrogado em juízo, apresentou uma 

nova versão para o fatos, alegando que adquiriu o carro “finan” de um 

rapaz chamado André, mas conhecido como “Maranhão” na cidade de 

Sapezal, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, pagando, tão somente 

R$ 3.000,00, sendo que decidiu vir com ele até Pontes e Lacerda, mesmo 

não possuindo carteira de habilitação, pois o rapaz que lhe vendeu o 

veículo queria pegá-lo de volta para fazer um outro negócio. Contudo, na 

fase inquisitorial narrou de maneira diversa, declarando que “conheceu 

Maranhão, em Sapezal, e em conversa ele disse que tinha um veículo 

finan para trazer para Pontes e Lacerda, (…) que no domingo encontrou 

novamente com Maranhão, ocasião em que ele pediu para trazer o veículo, 

esclarecendo que ele estava estacionado na praça e as chaves debaixo 

do banco, e que apesar de não ter combinado o preço, a pessoa que 

receberia o veículo lhe pagaria. (...) que iria deixar o veículo no pátio do 

primeiro posto, aguardaria a pessoa chegar, e conforme combinado, 

deixaria o dinheiro em uma sacola”. 13. As contradições 

consubstanciam-se, ainda, no fato de que na delegacia o corréu Ruderjan 

afirmou que conhecia o acusado Abel, sendo ele um amigo, o qual lhe 

ofereceu carona quando passou por Nova Lacerda, por outro lado, em 

juízo afirmou que apenas deu carona a um homem que estava no ponto de 

ônibus, e que se apresentou como Abel. Outrossim, narrou na delegacia 

que dentro do veículo havia um celular, e quando tocou era André 

“Maranhão”, o qual orientou a informar sua localização durante o trajeto e 

posteriormente o aparelho tocava constantemente, entretanto, em juízo 

afirmou que em nenhum momento na estrada recebeu ligação, sendo que 

o aparelho começou a receber ligação quando houve a abordagem e 

revista pelos policiais. 14. Ademais, o acusado Ruderjan ressaltou que 

estava trabalhando em Sapezal, fazendo a estrutura da casa de uma 

pessoa conhecida como Gilharde, entretanto, não arrolou qualquer 

testemunha, como, por exemplo, empregador ou colega de trabalho, que 

declarasse tal condição. Aliás, embora afirme categoricamente que 

comprou o veículo de uma pessoa chamada André, conhecida como 

“Maranhão”, não apresentou nenhum documento e/ou manuscritos que 

atestem a referida transação, assim como não arrolou nenhum familiar, 

amigo ou conhecido, inclusive o vendedor que pudesse esclarecer os 

fatos, sendo este, segundo o acusado, muito conhecido na cidade, por 

realizar esses tipos de negócio.15. Além disso, em juízo Ruderjan alegou 

que não foi o corréu Abel quem lhe pediu carona, mas ele quem parou, em 

um ponto de ônibus, onde este estava. Entretanto, em outro momento do 

interrogatório judicial, afirmou que foi o corréu Abel que solicitou a carona 

a ele, dizendo que ele tinha que ir a Lacerda para tratar sobre uma terra, 

fato este sequer suscitado pelo réu Abel nas oportunidades em que foi 

ouvido.16. Ressalto, ainda, que o réu Ruderjan declarou que esta carona 

surgiu porque estava procurando uma farmácia para comprar um remédio, 

pois ele estava com as vistas queimadas de solda, sendo que um dia 

antes do flagrante (13/12/2016) deu entrada no Hospital Renato Sucupira 

em Sapezal. Contudo, inexistem nos autos quaisquer testemunhas, 

documentos e/ou exames médicos que corroborem tais alegações, 

inclusive no exame de corpo de delito realizado no dia do flagrante 

(14/12/2016) não consta nenhuma lesão (escoriação, queimaduras, 

edema, vermelhidão).17. Por sua vez, o acusado Abel Rodrigues, 

cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, 

decidiu responder às perguntas e disse que não conhecia o corréu 

Ruderjan até o dia dos fatos, contrariando o alegado na delegacia, pois 

naquele momento disse que conhecia Ruderjan, inclusive pelo apelido de 

“Rude”.18. No mais, em juízo, o acusado Abel disse, ainda, que estava no 

ponto de ônibus em Nova Lacerda quando Ruderjan apareceu, no entanto, 

na mesma oportunidade, quando interpelado disse que estava em uma 

lanchonete do posto. Outrossim, apesar de esperar ônibus, não declinou 

qual era o seu horário, bem como apresentou bilhete de passagem.19. Por 

derradeiro, no que toca às contradições e incongruências, é de se 

ressaltar, ainda, que quando confrontados os interrogatórios judiciais dos 

corréus, é possível verificar outras discrepâncias: i) Ruderjan afirma que 

deu carona porque ele estava em um ponto de ônibus, próximo à estrada e 

Abel disse que estava em uma lanchonete quando ele apareceu; ii) 

Ruderjan disse que o telefone estava dentro do veículo, mas Abel afirmou 

que estava dentro do bolso dele; iii) Ruderjan disse que o celular não 

estava com ele, estava no carro, mas Abel disse que estava dentro do 

bolso dele; iv) Ruderjan disse que o celular estava dentro do carro, desde 

que saíram, sendo que em nenhum momento da estrada recebeu ligação, 

contudo Abel disse que durante o trajeto Ruderjan recebeu diversas 

ligações e estava falando normalmente, com um terceiro, sobre a chegada 

no destino; v) Ruderjan afirma que Abel estava com uma mochila de roupa, 

sendo que ele falou que foi ver um serviço, entretanto Abel disse que 

estava em Nova Lacerda porque foi limpar seu terreno que estava sujo.20. 

Assim, da análise dos interrogatórios dos acusados verifico que as 

versões apresentadas não são corroboradas por nenhum elemento 

informativo ou prova, e as falas não se harmonizam com o acervo 

probatório trazido aos autos.21. Em contrapartida, os depoimentos 

judicializados dos policiais rodoviários federais responsáveis pela 

segregação e confecção do boletim de ocorrência (André Luiz Olmo de 

Aquino e Salatiel Alexandrino de Souza Neto) são uníssonos em 

descrever com clareza e exatidão o desenrolar dos fatos, o que, por 

consequência, comprova os indícios até então existentes, na medida em 

que indicaram com firmeza a autoria delitiva, que se harmoniza plenamente 
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com as circunstâncias do flagrante, conforme abaixo pormenorizado.22. O 

PRF André Luiz Olmo de Aquino, de forma devidamente compromissada, 

disse que os acusados foram abordados em uma estrada de chão que 

fica em frente ao frigorífico e faz desvio do Posto da Polícia Rodoviária 

Federal. O depoente relatou que o acusado Abel estava dirigindo o veículo 

e Ruderjan estava no banco do carona. Ao serem abordados, mostraram 

o documento original do veículo e Ruderjan teria dito que estava indo até a 

propriedade rural de seu tio para fazer “silo” e que teria dado uma carona 

a Abel. Porém, ao conversarem separadamente com os dois, cada um 

contou uma história diferente, razão pela qual os policiais pediram 

informações sobre o veículo à Polícia Rodoviária Federal e foram 

informados que este era produto de roubo na cidade de Campo Novo do 

Parecis. Após essa informação, o acusado Ruderjan contou-lhes que o 

carro foi deixado para ele em frente à sua casa em Sapezal e dentro havia 

um aparelho celular, e uma pessoa que fazia contato através desse 

celular lhe pediu para trazer o carro até esta cidade. Enquanto estavam 

com os acusados o telefone tocou e Ruderjan o colocou no modo 

“viva-voz” e os policiais puderam ouvir os comandos de um homem, 

dizendo “se você não souber o caminho, passa pela PRF, você olha de 

longe, se não tiver ninguém na guarita da polícia, você passa, se tiver, 

você pode abandonar o carro no mato e correr”. O acusado Ruderjan 

contou-lhes ainda que ao chegar na cidade, entregaria o veículo a outra 

pessoa e esta o levaria para a Bolívia.23. No mesmo sentido foram as 

declarações do PRF Salatiel Alexandrino de Souza Neto, uma vez que de 

forma devidamente compromissada disse que estavam em um desvio 

situado à frente ao frigorífico, porque esse é comumente usado durante 

as madrugadas para desviar do Posto da Polícia Rodoviária Federal 

quando abordaram os acusados, conversaram com os dois indivíduos 

separadamente e notaram as que versões dadas pelos dois eram 

contraditórias, então fizeram uma busca no veículo e encontraram um 

galão vazio, o que é comumente usado em carros roubados/furtados para 

evitar abastecimentos em postos de gasolina e, como não era comum 

encontrar veículos como aquele em estradas de chão, pediram a um 

colega que estava na base informações sobre o veículo e foi constatado 

que tratava-se de produto de roubo. Após obterem essa informação o 

acusado Ruderjan disse-lhes que apenas traria o veículo até esta cidade, 

onde o entregaria a outra pessoa e Abel disse não ter qualquer 

participação. Segundo o depoente, o aparelho celular de Ruderjan tocou 

por várias vezes e, na tentativa de localizar outros indivíduos, pediram que 

ele atendesse, e Ruderjan teria falado “de um jeito estranho” o que pode 

ter chamado a atenção do homem ao telefone. A testemunha relatou ainda, 

que os acusados não foram forçados a colaborar e que sempre 

atenderam aos pedidos tranquilamente.24. Considerando a pertinência, 

vale ressaltar que, quando interrogados, os corréus declararam que os 

agentes da lei responsáveis por suas prisões, isto é os policiais 

rodoviários federais, trataram-lhes com razoabilidade, dentro dos 

parâmetros de um homem médio, não havendo nenhuma coação na 

atuação deles, fatores estes que robustecem suas narrativas.25. É 

forçoso destacar que a versão dada pelo policial merece relevância, visto 

que ratificou suas declarações em sede inquisitorial, bem como incorporou 

os elementos informativos e acervos probatórios, não podendo ser 

menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez 

que, como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de 

dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte, CPP).26. No tocante ao 

tema, a jurisprudência e a doutrina pátria, inclusive do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, são uníssonas em admitir o testemunho de 

policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de 

valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em 

juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, 

especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos 

autos, como se vê nos seguintes arestos:"O valor do depoimento 

testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em 

juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável 

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar 

de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" 

(STF – HC n. 73.518 – rel. Min. Celso de Mello).“(...) É da jurisprudência 

desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, 

do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de 

autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o 

momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente 

autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na 

absoluta imprestabilidade de suas informações.(...)” (STF - HC 87662/PE, 

Rel. Min. Carlos Britto).“O valor do depoimento testemunhal de 

servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a 

garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória. 

É inadmissível a absolvição [...] quando [...] as denúncias anônimas 

relatando o acusado como traficante e os depoimentos dos policiais, 

indicam [...] destinação comercial das substâncias entorpecentes 

apreendidas.” (TJMT, Ap nº 1739/2013).27. Há de se ressaltar, 

oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que 

incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante 

elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o 

compromisso de dizer a verdade. Dessa maneira, o depoimento dos 

policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova 

contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a 

intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque 

a credibilidade de suas palavras.28. Igualmente, ausente qualquer 

circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos 

desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos 

policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar 

a repressão penal - art. 144, §4º e §5°, CRFB/88 -, ao efetuarem a prisão, 

apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas 

declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório.29. É 

de se ressaltar, ainda, que as declarações dos agentes da lei mantiveram 

hígidas no tocante a unidade de desígnios desenvolvidos pelos acusados, 

os quais transportaram o veículo 1 (um) veículo Honda City, EX FLEX, 

2012, de placa FFE- 5150, cor preta, que sabiam ser produto de roubo na 

cidade de Campo Novo do Parecis/MT, pois estavam em uma estrada 

vicinal (desvio do posto da PRF), via esta corriqueiramente utilizada para 

esse tipo de delito, assim como apresentaram declarações contraditórias, 

inclusive estavam com um galão de combustível no veículo, prática esta 

comumente utilizada para evitar paradas para abastecimentos de veículos 

produtos de furto/roubo.30. Como se sabe, o dolo no crime de receptação 

é a vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, 

ou a de influir para que terceiro o faça. Exige-se, porém, que o agente 

saiba que se trata de coisa produto de crime, sendo que no caso dos 

autos, não apontaram com precisão a finalidade da viagem, assim como as 

razões pelas quais tinham tanta preocupação com a fiscalização policial 

sobre o veículo conduzido, a ponto de transitarem, à noite (22h42min), por 

uma estrada vicinal de terra, situações que tornam induvidosa a 

receptação de produto de crime.31. A propósito, percebe-se que as 

declarações incongruentes, contraditórias e incomprovadas, conforme 

declinado alhures, possuem finalidade única: de esquivar-se da justiça.32. 

Nessa perspectiva, sabe-se que nos casos de receptação, cabe aos 

acusados apresentar justificativas plausíveis sobre a origem do bem, o 

que não se verifica no presente caso, de modo que não houve a mínima 

demonstração de forma convincente acerca da posse daquele objeto 

proveniente de delito patrimonial.33. No mesmo sentido entende o E. 

Tribunal de Justiça deste Estado:“Para ser caracterizada a receptação 

dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da 

origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de 

coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se 

o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com 

a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou 

demonstrar durante a instrução processual [...]” (TJMT, AP nº 

6105/2015).“Se as circunstâncias fáticas evidenciam o conhecimento da 

origem ilícita da coisa apreendida na posse do apelante, não se mostra 

pertinente a desclassificação para a modalidade culposa” (TJMT, AP nº 

110166/2016). RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO 

QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ERECEPTAÇÃO - 1. 

PRTETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS - INVIABILIDADE - CONJUNTO 

PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO DOS APELANTES - 2. 

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INSURGÊNCIA DE RÉU 

POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL DOS DEMAIS RÉUS - PENA QUE JÁ SE ENCONTRA 

NO MÍNIMO LEGAL - RECURSO IMPROVIDO. Não merece acolhimento a 

tese de absolvição da defesa quanto ao delito de furto quando o processo 

reúne além da confissão do réu, outras provas materiais e testemunhais 

que alicerçam a condenação. A prévia ciência da origem ilícita na 

receptação deflui das próprias circunstâncias do fato. Pelo conjunto 

fático-probatório é inconteste que os réus que adquiriram os produtos 

após o furto incorreram na figura delitiva constante do art. 180 do CP. Se a 

pena-base distancia do seu mínimo legal ante a constatação de maus 
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antecedentes, escorreita a basilar aplicada, diante de sua correta 

aplicação e proporção. Nesse contexto, permanecendo a pena-base dos 

coacusados no patamar mínimo, inexiste interesse recursal neste 

particular. (Ap 34356/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

13/09/2017).34. Desta forma, é possível concluir sem maiores esforços 

que os acusados tinham total conhecimento sobre a origem ilícita do bem 

a p r e e n d i d o  n a  s u a  p o s s e ,  p o i s  o s  a c u s a d o s 

adquiriram/receberam/transportaram, em unidade de desígnios, o veículo 

de pessoa desconhecida, por valor notadamente inferior ao de mercado 

(Carro ano 2012 – Valor pago R$ 3.000,00) e sem exigir comprovação 

acerca da licitude do bem, inclusive sabendo tratar-se de veículo 

financiado, com parcelas inadimplentes.35. Neste mesmo sentido aponta 

ainda o fato do acusado Ruderjan ter permanecido com o veículo sem 

pagar as parcelas remanescentes do acordo, pois durante todo o período 

não procurou o credor para quitar seu débito, assim como afirmou 

categoricamente em juízo que não regularizaria o bem.36. Assim, é 

evidente ser os acusados conhecedores da condição do veículo 

adquirido, pois, em verdade, pagaram apenas R$ 3.000,00 pelo bem, valor 

este claramente ínfimo. Certo que sequer existe certeza de ser este o 

valor efetivamente pago pelos acusados, já que não apresentaram 

qualquer comprovante da transação ou testemunha.37. Desta feita, em 

que pese a defesa dos réus ter insistido na ausência de prova específica 

do conhecimento da origem ilícita dos veículos, necessário se faz 

ressaltar que conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o 

agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, 

essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é 

sutil e de difícil comprovação, razão pela qual ela deve ser inferida das 

demais circunstâncias que envolvem o fato delituoso e da própria conduta 

dos acusados.38. A propósito: "No crime de receptação (art 180, 'caput', 

do Cód. Penal), impossível que é desvendar os segredos da alma humana, 

somente as circunstâncias do fato revelarão se o agente obrou, ou não, 

com dolo; delas apenas é que se poderá inferir se lhe era do 

conhecimento a origem ilícita das coisas adquiridas em proveito 

próprio"(RJTACRIM 58/136)"Em se tratando do crime de receptação, a 

aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o 

seu íntimo, podendo, assim, se alcançado pelas circunstâncias exteriores 

que envolveram o fato e por prova indiciaria"(RJTACRIM 37/342).39. 

Cumpre ressaltar, ainda, que em se tratando de crime de receptação, 

mostra-se como prova idônea para emissão do édito condenatória a 

existência de indícios não contestados: "Os indícios, quando não 

contrariados por contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa 

do acusado e sua condenação" (TACRSP: RT 722/462). "Os crimes de 

receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser 

provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo 

concludente, autoriza a condenação" (TACRSP: RJDTACRIM 12/118) - STJ 

- RECURSO ESPECIAL : REsp 1533004 SP 2015/0118197-2. Relator 

Ministro ERICSON MARANHO. Publicado em 18.6.2015-.40. Portanto, 

analisando as provas colhidas, verifico que o depoimento dos agentes da 

lei, aliado às circunstancias do flagrante, bem como aos demais elementos 

que envolvem o fato, especialmente contradições e ausências de 

comprovação das alegações e álibis suscitados, demonstram claramente 

a autoria delitiva do crime de receptação dolosa, não havendo lugar para 

absolvição sob o argumento da insuficiência probatória.41. Outrossim, 

restam ausente meras suspeitas ou ilações despojadas de razoabilidade, 

ao contrário, há provas da autoria do delito de receptação dolosa, 

suficientes para condenação dos corréus ABEL RODRIGUES e RUDERJAN 

BETONI.42. Certo é que os elementos informativos colhidos na fase 

inquisitorial, isto é, os que se consubstanciam o Inquérito Policial n. 

748/2016/DPPL/MT, mormente o auto de prisão em flagrante, depoimentos 

dos policiais rodoviários federais responsáveis pela segregação, boletins 

de ocorrências n. 2016.401636 (receptação), n. C1780141161214053400 

(PRF) e n. 2016.397150 (roubo do bem receptado), extrato de consulta no 

infoseg, auto de apreensão e avaliação indireta, e relatório policial, são 

corroborados em juízo, uma vez que todas as circunstancias e narrativas 

estão coesas entre si, razão porque em seu conjunto, são íntegros e 

incontroversos.43. Assim, além de comprovada a materialidade e autoria 

do crime de receptação dolosa, resta configurada, também, a adequação 

típica, uma vez que a conduta praticada pelos acusados ABEL 

RODRIGUES e RUDERJAN BETONI, qual seja, adquirir, receber, transportar 

e conduzir, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de 

crime, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 180, do 

Código Penal.44. Desta forma, não há como absolver ou desclassificar a 

conduta descrita na denúncia tal como postulado pela defesa, pois 

existem elementos, provas e circunstâncias suficientes para imputar aos 

acusados a autoria do delito, diante da ciência acerca de sua origem, 

inclusive quando analisado que a versão apresentada pelos réus são 

absolutamente inverossímil e isolada nos autos. 45. Ademais, nenhuma 

testemunha ou outro meio de prova foi produzido nos autos a ponto de 

eximi-lo do crime em questão, sobretudo porque nenhum documento foi 

apresentado para justificar a posse legal/legítima do bem.46. Portanto, 

diante de todo exposto alhures, aliado aos elementos informativos colhidos 

na fase inquisitorial e corroborado pelas provas produzidas em juízo, 

entendo constituir acervo probatório suficientemente apto a evidenciar a 

autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação, tendo em vista a 

percepção quando da colheita do acervo probante.47. Não há mais 

questionamentos a serem feitos, uma vez que inexiste qualquer elemento 

nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva, pelo 

contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza 

necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor do 

acusado.V – DISPOSITIVO48. Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para, CONDENAR os acusados ABEL 

RODRIGUES e RUDERJAN BETONI como incursos nas sanções previstas 

no art. 180, caput, do Código Penal;VI – DA DOSIMETRIA DA PENA DE 

RUDERJAN BETONI49. Em observância ao disposto no art. 68 do Código 

Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da 

pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.50. Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:a) Culpabilidade: a 

“culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie.b) Antecedentes: tendo em vista que inexistem 

informações concretas acerca de condenação criminal passada em 

julgado, que não tem força de gerar a reincidência, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.c) Conduta social: a conduta social deve ser 

valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 

Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, 

inexistem elementos a serem valorados negativamente.d) Personalidade 

do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das 

“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral 

do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à 

ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas 

as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu 

favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que 

tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não 

reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo 

negativo em face do condenado.e) Motivos do crime: acerca da motivação 

determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando 

inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da 

reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados 

pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao 

delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se 

reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.f) 

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que a conduta foi 

praticada à noite, em estrada vicinal, de forma a dificultar a ação policial, 

de forma que deve ser valorada negativamente esta circunstância.g) 

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, 
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as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as 

vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma 

circunstância a ser valorada negativamente.h) Comportamento da vítima: 

dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, 

sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do 

agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter 

influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 

1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum 

elemento a ser valorado negativamente.51. Critério de fixação da 

pena-base: considerando que não há um consenso acerca do método a 

ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da lógica estabelecida 

no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a melhor forma para 

realizar tal análise é a partir da divisão das 08 (oito) circunstâncias 

contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente 

entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a fórmula é a 

seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias 

judiciais) = valor de cada circunstância. 52. No caso, o crime praticado 

possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 

= 04 meses e 15 dias para cada circunstância negativa.53. Diante disso, 

tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao 

réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância 

supramencionada, fixo a pena-base em 01 ano, 04 meses e 15 dias de 

reclusão.54. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a 

serem reconhecidas.55. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de 

aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.56. Outrossim, no caso 

em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de 

multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 

dias-multa – CP, art. 49 – e, portanto, considerando as circunstâncias 

judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao 

pagamento de 15 (quinze) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.57. 

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 01 ano, 4 meses e 15 dias de 

reclusão e 15 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante 

da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.58. Regime de pena: nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

reprimenda.59. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos 

I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos 

autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão 

presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do 

réu, substituo a pena privativa de liberdade por: duas restritivas de 

direitos, a serem fixadas pelo juízo execucional no momento oportuno.VI – 

DA DOSIMETRIA DA PENA DE ABEL RODRIGUES60. Em observância ao 

disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o 

critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos 

seguintes termos.61. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal:a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie.b) 

Antecedentes: são maculados, diante da sentença/acórdão condenatório 

transitado em julgado que não tem força de gerar reincidência (Data do 

Crime: 14/12/2016):Guia de Execução Penal Definitiva Código 43724Delito 

art. 12 c/c Art. 18, inciso III, ambos da Lei 6.368/76Pena de 07 anos e 04 

meses de reclusão, em regime fechadoTrânsito em Julgado em MP: 

25/4/2007 e Defesa 9/3/2007Pena extinta em 10/10/2012 (Período 

Depurador da Reincidência)c) Conduta social: a conduta social deve ser 

valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 

Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, 

inexistem elementos a serem valorados negativamente.d) Personalidade 

do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das 

“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral 

do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à 

ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas 

as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu 

favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que 

tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não 

reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo 

negativo em face do condenado.e) Motivos do crime: acerca da motivação 

determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando 

inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da 

reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados 

pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao 

delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se 

reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.f) 

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que a conduta foi 

praticada à noite, em estrada vicinal, de forma a dificultar a ação policial, 

de forma que deve ser valorada negativamente esta circunstância.g) 

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, 

as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as 

vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma 

circunstância a ser valorada negativamente.h) Comportamento da vítima: 

dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, 

sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do 

agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter 

influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 

1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum 

elemento a ser valorado negativamente.62. Critério de fixação da 

pena-base: considerando que não há um consenso acerca do método a 

ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da lógica estabelecida 

no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a melhor forma para 

realizar tal análise é a partir da divisão das 08 (oito) circunstâncias 

contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente 

entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a fórmula é a 

seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias 

judiciais) = valor de cada circunstância. 63. No caso, o crime praticado 

possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 

= 04 meses e 15 dias para cada circunstância negativa.64. Diante disso, 

tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao 

réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância 

supramencionada, fixo a pena-base em 01 ano e 09 meses de 

reclusão.65. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, em 

face da Guia de Execução Penal Definitiva Código 101844 (Delitos 

previstos nos arts. 229 c/c art. 230, §1º c/c art. 218-B, caput, §1º c/c art. 

228, caput, §3º, todos do CP, c/c art. 243 da Lei n. 8.069/90. Pena de 10 

anos e 06 meses de reclusão, no regime fechado. Trânsito em Julgado em 

MP: 4/7/2011 e Defesa 28/1/2011. - houve suspensão cautelar do 

livramento condicional concedido), razão porque, em razão do número de 

crimes com condenação definitiva, majoro a pena em mais 4 meses e 15 

dias, encontrando a pena em formação de 02 anos, 01 mês e 15 dias de 

reclusão.66. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento ou 

diminuição de pena aplicável ao caso.67. Outrossim, no caso em questão 

temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual 

deve ser fixada entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa – CP, 

art. 49 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já 

analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao 

pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, atribuindo valor mínimo à 

unidade.68. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 02 anos, 01 mês 

e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa, as quais torno definitivas nesse 

patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou 

diminuição da pena.69. Regime de pena: tratando-se de condenado 

reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis 

(antecedentes e circunstâncias do crime), fixo o regime inicialmente no 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 1º, 

“b”, e §3°, do Código Penal, e Súmula n. 719, do STJ.70. Ausente a 

possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por 
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outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque reincidente em 

crime doloso e o caso não indicar ser suficiente.71. Ausente a 

possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, 

porque reincidente em crime doloso e, igualmente, o caso não indicar.V – 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA AMBOS72. Da prisão preventiva: 

considerando o quantum de pena aplicado aos réus, entendo que resta 

inviabilizada qualquer prisão decorrente da presente sentença 

condenatória, motivo pelo qual com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 

312 ambos do CPP, razão porque concedo a ABEL RODRIGUES o direito 

de recorrerem em liberdade, diante da ausência, por ora, dos requisitos da 

segregação provisória (art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP).73. 

Detração penal: considerando que a pena privativa de liberdade do 

acusado RUDERJAN BETONI foi substituída por pena restritiva de direito, 

deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua 

aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual. 

Quanto ao acusado ABEL RODRIGUES, em atenção ao artigo 387, §2º do 

CPP, que influi na aplicação de seu regime inicial de cumprimento de pena, 

observo que não há necessidade em detrair o tempo de prisão provisória 

da pena aplicada, uma vez que não haverá alteração do regime.74. 

Indenização às vítimas: não havendo pedido expresso para a fixação de 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração1, deixo 

de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.75. Proceda-se com as 

comunicações conforme dispõem art. 974 da CNGCGJ/MT.76. Deixo de 

condenar os réus ao pagamento de custas e despesas processuais por 

não haver nos autos nenhum elemento que possa concluir pela sua 

capacidade econômica favorável.77. Deixo de condenar em honorários, 

pois trato de ação penal pública, na qual o Ministério Público é titular da 

ação penal, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou 

aqueles de sucumbência, bem como defendido pela Defensoria Pública, 

sem a nomeação de advogado dativo para isso.78. Transitada em julgado 

esta sentença condenatória, determino que:a) comunique-se ao TRE/MT, 

para fins do art. 15, III da CR/88;b) comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal;c) intime(m)-se o(s) réu(s) para 

pagamento da pena de multa;d) expeça-se guia de execução penal, 

ressalvada a hipótese de expedição da guia de execução após eventual 

confirmação da sentença condenatória em segunda instância, o que 

somente poderá ocorrer mediante decisão judicial específica; ee) por fim, 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.79. No ato da intimação da 

presente sentença, deverá ser indagando aos acusados se desejam 

recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 1.421 e ser 

parágrafo único da CNGCGJ/MT.80. Por ser esta sentença proferida à 

distância, porquanto cumulo a Vara Única da Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade e a 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

excepcionalmente SERVE ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA 

de ABEL RODRIGUES, que deverá ser colocado em liberdade se por outro 

motivo não estiver preso.81. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI” - P. I. Cumpra.De Vila Bela da Santíssima Trindade 

para Pontes e Lacerda/MT, 02 de outubro de 2017.Elmo Lamoia de 

MoraesJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100771 Nr: 2499-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384

 Impulsiono os autos com vistas à proceder a intimação do advogado para 

que informe a conta bancária do acusado Gustavo Leonel de Menezes, 

para que seja expedido o alvará eletrônico de restituição da fiança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 151654 Nr: 8717-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, CLEUNICE MARIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Vieira de Almeida 

Lacerda - OAB:14.566/MT., Marcelo Silva Moura - OAB:12307

 Visto.

Consta dos autos pedido da Defesa para redesignação de audiência 

instrutória agendada para amanhã, dia 17 de março de 2020.

Alega o peticionante que, o escritório de advocacia que patrocina sua 

defesa, se encontra em quarentena voluntária por suspeita de Covid-19, 

vez que recentemente um de seus integrantes esteve em local 

aparentemente infectado, passando então a ter sintomas similares aos da 

pandemia.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido.

É o relatório.

Considerando-se a excepcionalidade do atual cenário mundial e local 

frente a pandemia declarada pela OMS, entendo ser o caso de deferir o 

pedido de adiamento formulado pela defesa, vez que não importará em 

prejuízo à marcha processual e, em contrapartida, garantirá a saúde e 

bem-estar daqueles que participariam do ato, o qual tem previsão de oitiva 

de mais de uma dezena de pessoas.

Assim, cancelo a audiência de instrução agendada para o dia 17/03/2020.

Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

Após, permaneçam os autos conclusos para redesignação do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 2826-89.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIARecebo a denúncia em 

desfavor de Márcio dos Santos Silva, com relação ao(s) delito(s) tipificado 

no art. 311, caput, do Decreto Lei Federal nº 2.848/40 (Código Penal), por 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do art. 41 do Código de Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-45.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER DE SOUZA & MARTINS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN KAROLINE DA SILVA FERNANDES (REU)

 

PROCESSO n. 1000913-45.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:SANDER DE 

SOUZA & MARTINS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

REGINA PIRES DA COSTA POLO PASSIVO: HELLEN KAROLINE DA SILVA 

FERNANDES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 04/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 13 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003765-76.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH ANASTACIO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

24 de janeiro de 2020 às 12h50min..

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003765-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH ANASTACIO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte recorrida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003451-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY BRUNO DA CRUZ CORDEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

22 de janeiro de 2020 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003451-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY BRUNO DA CRUZ CORDEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da recorrida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do recorrido para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA MARA DINIZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALHAS ROCHA -ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da recorrida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de junho de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-30.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTINA APARECIDA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000914-30.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ROBERTINA 

APARECIDA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 06/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 14 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANIZIO MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS ANJOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010742-67.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: ANTONIO ANIZIO MORAIS 

EXECUTADO: ANTONIO CARLOS DOS ANJOS Vistos, etc. Como último ato 

de pesquisa de endereço, oficie-se às concessionárias de serviços 

públicos para que informem o endereço da parte executada. Caso não se 

encontre novo endereço, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º da 

Lei 9.099/95, cabendo à parte continuar a demanda na Justiça Comum. 

PONTES E LACERDA, 16 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do recorrido para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-36.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDERALDO P DA COSTA CONTABILIDADE - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000933-36.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ANGELA 

GONCALVES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

NAVES DIAS, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA POLO PASSIVO: IDERALDO P 

DA COSTA CONTABILIDADE - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 06/05/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003442-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA CRUZ SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de abril de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-43.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000939-43.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ITAMAR PEREIRA 

DOS SANTOS - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALAN VITOR 

BRAGA, WANESSA MORAIS SANTOS POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 06/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 16 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000263-32.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: JULIANA DE OLIVEIRA 

BORGES EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- À 

Secretaria para alterar a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, 

e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 16 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002715-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE FRANCISCA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002715-15.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO BMG S.A EXECUTADA: 

ALAIDE FRANCISCA SOARES Vistos, etc. 1- À Secretaria para alterar a 

classe para cumprimento de sentença e para alterar o cadastro da 

ex-autora para "executada". 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 
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apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-73.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000840-73.2020.8.11.0013. REQUERENTE: JOSEFA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a 

tutela de urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome 

dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de 

negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Depreende-se dos termos da inicial e documentos 

apresentados que foram demonstrados elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, no sentido de 

determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro 

de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos, se já 

tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte 

autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão deverá 

ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não havendo 

acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão restritivo de 

crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e deverá ocorrer 

tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte autora, mediante 

comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de extrato de 

consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a serem 

acessados/oficiados. Em razão da determinação de acesso/expedição de 

ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, deixo de cominar multa 

diária em desfavor da parte ré. 2- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 16 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IENE APARECIDA DE SOUZA HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000864-04.2020.8.11.0013. REQUERENTE: IENE APARECIDA DE SOUZA 

HERNANDES REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. 1- Pretende a parte 

autora a tutela de urgência para que a parte ré disponibilize os boletos 

bancários para pagamento das parcelas mensais do empréstimo, 

referentes a fevereiro/2020 a novembro/2020, sob alegação de que a 

parte ré não disponibilizou os boletos requeridos. Conforme art. 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, 

no sentido de determinar: a) que a parte ré disponibilize, no prazo de 10 

(dez) dias, os boletos bancários para pagamento das parcelas mensais do 

empréstimo, referentes a fevereiro/2020 a novembro/2020. Em caso de 

não disponibilização, desde já fica a parte autora autorizada a fazer o 

depósito judicial das parcelas mensais, até a data do vencimento, para 

evitar a mora; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte 

autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, ressalvada hipótese de inadimplemento dos boletos 

fornecidos ou do depósito judicial autorizado. Em razão da determinação 

subsidiária de depósito judicial das parcelas, deixo de cominar multa diária 

em desfavor da parte ré caso não apresente os boletos bancários. 2- 

Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 16 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000001-87.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ALEX TORRES DOS SANTOS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença condenatória proferida contra empresa 

integrante do Grupo Máquina de Vendas – em recuperação judicial 

(Processo nº 1088556-25.2016.8.26.0100 - Recuperação judicial: Autor: 
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MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., MÁQUINA DE 

VENDAS HOLDING SUL S.A, RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A, MVN 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A, LOJA INSINUANTE 

S.A., DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E 

COMÉCIO S.A., WG ELETRO S.A., NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A., 

LOJAS SALFER S.A) Conforme já ressaltado nos autos, foi deferido 

p e d i d o  d e  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l ,  n o s  a u t o s  n º 

1088556-25.2016.8.26.0100, que versam sobre a recuperação judicial do 

Máquina de Vendas, em curso perante a 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP, com a 

determinação da suspensão das execuções individuais em face delas, 

durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores, encerrou-se o prazo de suspensão das 

execuções em curso contra as recuperandas. Na referida Assembleia o 

plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de maneira que os 

créditos concursais sofreram novação e, como tal, as execuções 

individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse sentido, já 

decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Máquina de Vendas, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato 

gerador da demanda é anterior a 25/08/2018, trata-se de crédito 

concursal, que deverá ser pago na forma do plano aprovado, pelo que o 

processo deverá ser extinto, expedindo-se a certidão competente para 

habilitação no juízo recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é 

posterior a 25/08/2018, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o 

processo seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião 

em que a competência passar a ser do juízo recuperacional. Aplico este 

entendimento em analogia à decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca do limite temporal para 

considerar o crédito como concursal, também decidiu o juízo universal da 

recuperação judicial do Grupo Oi: E, como concursal, esse juízo da 

recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja demanda 

ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP, que pode ser utilizado por analogia no presente caso, 

orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto créditos 

extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação 

ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo 

da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório 

de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por 

ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

o fato gerador da demanda é anterior a 25/08/2018 (a cobrança indevida 

de débitos que remontam aos anos de 2014 e 2016, muito antes do pedido 

de recuperação judicial) e por isso ocorreu a novação da dívida, 

tratando-se de crédito concursal, que deverá ser listado, pelo credor, no 

Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Máquina de 

Vendas, mediante Habilitação Retardatária e, posteriormente, pago na 

forma do plano aprovado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos termos do art. 

924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau 

de jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, tendo como base os cálculos 

da parte exequente no ID 16464745, vez que não houve impugnação pela 

parte executada, a ser retirada pela parte exequente no prazo de 10(dez) 

dias da intimação. P.R.I. Transitada em julgado, expedida a certidão e 

decorrido o prazo assinalado para retirada, ao arquivo, com baixa. Pontes 

e Lacerda, 16 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003746-70.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EDSON GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. TELEFONICA BRASIL 

S/A pôs embargos de declaração contra a sentença, alegando a 

existência de obscuridade, porquanto não acolheu o caráter probatório 

das telas de sistema e acolheu o pedido de indenização por dano moral A 

parte embargada se manifestou pedindo o não acolhimento dos embargos 

de declaração. É o breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de 

Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão 

judicial para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” e para 

“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz 

da referida legislação e dos argumentos da parte embargante, não 

vislumbro a existência do vício aventado. Com efeito, a decisão 

embargada não é obscura quanto ao ponto discutido, pois nela constou 

expressamente que "A reclamada em sede de contestação não acostou 

aos autos qualquer documento que comprove a existência de relação 

jurídica, ou seja, não juntou contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pela reclamante ou comprovantes de pagamento, 

sendo assim deixou de cumprir com seu ônus probatório." Em verdade, 

dos argumentos da parte autora se extrai certa insatisfação com a 

resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida 

pela via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão 

embargada. Indefiro o pedido de condenação do embargante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar caráter 

protelatório nos embargos. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 16 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000199-82.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q. H. F. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE OAB - MT23259/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000199-82.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

RODRIGO CAMARAO DE OLIVEIRA REU: QUEREN HAPUQUE FERREIRA 

BATHEMARQUE Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITAS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA aforada por 

RODRIGO CAMARÃO DE OLIVEIRA em desfavor de QUÉREN HAPUQUE 

FERREIRA BATHEMARQUE, ambos devidamente qualificados, visando, o 

autor, a obtenção de provimento judicial para garantir-lhe o direito de visita 

à dependente menor, direito que assevera estar sendo violado pela 

demandada. O autor assevera que fora casado legalmente com a 

requerida, matrimônio do qual originou-se a menor ESTHER 

BATHEMARQUE DE OLIVEIRA, que conta hoje com apenas 03 (três) anos 

e 09 (nove) meses de idade. O casal divorciou-se consensualmente em 

consensualmente em 2018, ocasião em que restou estabelecido que a 

guarda da menor restaria para a mãe, sendo as visitas realizadas de 

forma livre pelo pai. Sustenta o autor que, descumprindo a avença 

judicialmente homologada, a requerida tem deliberadamente lhe impedido 

de visitar a filha menor, violando seu direito à convivência com a filha. 

Alega que sempre que a infante está sob sua guarda, a requerida, 

unilateralmente, lhe exige a restituição imediata da menor. Desta forma, 

asseverando, também, a exacerbada animosidade entre as partes, bem 

como a ausência de viabilidade de qualquer convivência harmoniosa, 

alega ser impossível que a visitação à menor se dê da maneira livre. 

Assim, postulou pela concessão de medida liminar que lhe assegure o 

direito de visitar a menor e, no mérito, pela procedência integral da 

demanda para que o Juízo, considerando-se não estar suspenso o poder 

familiar do autor, estabeleça, de maneira definitiva, os dias de visitação do 

requerente. Na sequência a parte requerida apresentou contestação e 

pugnou pela suspensão da tutela provisória de urgência deferida. Instado 

a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer pela suspensão da 

liminar. É o que merece registro. Isto posto, fundamento e decido. 

Importante consignar, inicialmente, que o direito ao contato com os pais é 

fundamental ao desenvolvimento saudável do infante. Não obstante, à 

vista do melhor interesse da criança, excepcionalmente, sua restrição se 

justifica à luz do caso concreto. Da análise dos fatos aportados à inicial, 

denota-se que há indícios de que após contato prologando com o pai, a 

menor apresentou comportamento anormal, sinais de agressão, além de 

vermelhidão e inchaço nas partes íntimas. Segundo relato corroborado 

pelos vídeos juntados ao caderno processual, a infante vem tendo 

pesadelos e chegou a apresentar sinais de alienação parental, na medida 

em que, durante almoço em família teria dito à genitora que: “não posso 

gostar de vocês, meu pai falou que é para gostar só dele”. Além disso, em 

que pesem as alegações constantes na petição inicial relativamente à 

suposta alienação parental engendrada pela requerida, das conversas em 

Whatsapp anexadas ao processo, é crível que a genitora requerida, ao 

tentar impedir que a menor fosse visitar o genitor na cidade de Cuiabá, 

estava agindo com zelo, posto que, perguntado sobre quem faria 

companhia para a criança enquanto o genitor estivesse trabalhando, este 

se recusava a responder. Ademais, aduz a requerente que o pai tinha 

pouco contato com a filha, a qual nunca havia passado a noite com ele 

depois da separação do casal, razão pela qual a menor estaria se 

mostrando reticente em com ele permanecer por períodos mais longos. 

Tanto é assim que na oportunidade em que a menor foi para a casa do pai 

em Cuiabá, a genitora precisou buscá-la antes da data combinada, porque 

a criança não queria permanecer na casa do genitor. Os novos fatos 

trazidos aos autos, portanto, ao menos em juízo de cognição abreviada, 

lançam dúvidas sobre as alegações apresentadas pelo genitor na petição 

inicial, razão pela qual é de rigor a revogação da tutela de urgência 

deferida liminarmente. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial para 

suspendER a tutela de urgência deferida. Outrossim, até ulterior 

deliberação, o exercício do direito de visita do genitor poderá ocorrer 01 

vez por semana, na presença da genitora. Oficie-se ao conselho tutelar 

para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, relatório/parecer de tudo 

quanto se observou até o presente momento, haja vista que na decisão 

concessiva da tutela de urgência determinou-se a este conselho o 

acompanhamento do caso. No mais, mantenham-se os autos em 

secretaria até a juntada do estudo psicossocial determinado à equipe 

multidisciplinar deste juízo, bem como do estudo deprecado à equipe 

multidisciplinar atuante na comarca de Cuiabá. Designa-se audiência de 

instrução a ser realizada nesta comarca, no dia 16 de abril, às 13h00min.. 

Intime-se para comparecimento a genitora, que deverá vir acompanhada 

da menor, a equipe multidisciplinar do juízo, o Conselho tutelar, o Ministério 

Público e o genitor. DÊ-SE s ao Ministério Público. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-20.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINO LINO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000768-20.2019.8.11.0014. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEOLINO LINO PEREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL Vistos De elementar conhecimento que as petições iniciais devem 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. No 

caso dos autos, indispensável a prova da pretensão resistida 

administrativamente. Intimado para emendar a inicial, a parte autora não 

procedeu conforme o determinado, limitando-se, em sua manifestação, a 

reiterar os termos da petição inicial. Isto posto, entendo que, se a parte 

sequer apresentou pedido de renovação do benefício que, segundo ela, 

teria sido cessado indevidamente há quase 03 (três) anos, não 

comprovou a ocorrência de pretensão resistida apta a configura lesão ou 

risco de lesão a direito. Destarte, com fulcro no art. 321, parágrafo único, 

c/c o art. 485, I, ambos do CPC/15, JULGO EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários. P.R.I. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000402-78.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. L. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. P. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000402-78.2019.8.11.0014. 

IMPETRANTE: ELISCARLA JOSE DE LIMA IMPETRADO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POXOREU Trata-se de mandado de segurança individual 

impetrado por MIGUEL RYANN JOSÉ DE LIMA, representado por sua 

genitora, Eliscarla José de Lima, em face da suposta prática de ato coator 

por GLAUCIA MEIRE NUNES, diretora do Centro Municipal de Educação 

Infantil José Dias Coutinho. Narra a inicial, em síntese, que a Diretora do 

Centro Municipal de Educação José Dias Coutinho teria negado o pedido 

de matrícula do menor no ensino pré-escola, em razão do corte etário 

definido pela Resolução 02/015 CEE-MT1, já que a criança não teria 04 

anos completos na data de 31.03.19. Com a exordial vieram os 

documentos. Decisão liminar indeferiu a tutela de urgência pretendida. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se. Decida-se. Compulsando-se os 

autos, observa-se que houve perda superveniente do interesse de agir 

processual, razão pela qual é de rigor a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Isto porque, por meio deste mandamus, pugna o 

impetrante, representado por sua genitora, que seja determinado à 

autoridade apontada como coatora (diretora do Centro Municipal de 

Educação José Dias Coutinho), que autorize a sua matrícula no pré-ensino 

I da instituição, independentemente do preenchimento do requisito etário 

exigido pela Resolução 02/015 CEE-MT1, já que não teria 04 anos 

completos na data de 31.03.19. Ocorre que o infante completou a idade 

exigida para o ingresso no ensino da pré-escola I em 03 de abril de 2019. 

Destarte, não subsistindo o referido óbice etário, fundamento utilizado pela 

autoridade coatora para indeferir a matrícula do impetrante, igualmente, 

não subsiste interesse de agir na movimentação da máquina estatal 

judiciária. Em breve síntese, segundo doutrina dominante, o interesse de 

agir é composto pelo trinômio utilidade, necessidade e adequação. Por 

utilidade e necessidade, tem-se que o processo judicial deve ser um 

mecanismo apto a obter, especificamente, o bem da vida que se pugna e, 

ainda, o meio necessário ou imprescindível para a obtenção deste mesmo 

bem, de forma que, por outra maneira legítima não se alcançaria o direito 

pleiteado. A adequação da ação, a seu turno, diz respeito à corretude do 

meio processual escolhido pelo demandante. Por óbvio, os recursos 

públicos necessários à movimentação da máquina estatal são finitos, e, 

por conseguinte, a capacidade institucional do Poder Judiciário frente às 

demandas sociais e jurídicas é limitada. Tais circunstâncias traduzem-se 

em restrições orgânicas e estruturais, que impõem a racionalização do 

acesso ao sistema judicial, de modo a não permitir que processos inúteis, 

desnecessários ou inadequados tenham prosseguimento. Do contrário, o 

acúmulo de ações deste jaez poderia comprometer o bom funcionamento 

da máquina judiciária, o que, ao fim e ao cabo, inviabilizaria o acesso e a 

tutela efetiva das pretensões idôneas. Com efeito, por decorrência lógica, 

no caso em análise, o provimento jurisdicional tornou-se inútil, 

desnecessário, eis que, supervenientemente à impetração deste Writ, o 

menor alcançou a idade exigida pela normativa pertinente e, por 

conseguinte, o direito pretendido (matrícula na pré-escola) poderá ser 

obtido independentemente de decisão judicial (salvo razões estranhas às 

de que se valeu a autoridade coatora). Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, este Juízo JULGA 

EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito Sem custas e honorários 

advocatícios por isenção legal. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo. P.R.I. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000516-17.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ODELAINE MARTINS LESSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE POXOREU MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000516-17.2019.8.11.0014. 

EXEQUENTE: ODELAINE MARTINS LESSA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

POXOREU MT, ESTADO DE MATO GROSSO Cuida-se de Cumprimento de 

sentença proposto por ODELAINE MARTINS LESSA, em face de sentença 

de procedência que condenou o município de Poxoréu e o Estado do Mato 

Grosso ao fornecimento de medicação necessária para a prevenção de 

doença hipertensiva da gestação. Denota-se dos autos que o 

cumprimento de sentença seguiu trâmite regular e no petitório de ID 

28260984 a parte autora veio aos autos informar o adimplemento por parte 

dos requeridos e requerer, por conseguinte, a extinção do processo. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: I – a petição inicial for 

indeferida; II – a obrigação for satisfeita; III – o executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV – o exequente renunciar 

ao crédito; V – ocorrer a prescrição intercorrente”. O art. 513 do mesmo 

diploma legal, a seu turno, determina a aplicação supletiva das disposições 

atinentes à execução de título extrajudicial (Libro II da parte especial) no 

procedimento de cumprimento de sentença. Art. 513. O cumprimento da 

sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no 

que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da 

Parte Especial deste Código. Portanto, tendo havido o integral cumprimento 

da obrigação, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

consoante regra ínsita ao art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em 

definitivo. Às providências. CUMPRA-SE. Poxoréu-MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-77.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERYCK SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIRLENE VIEIRA DE CASTRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000221-77.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ERYCK SILVA OLIVEIRA REU: JUSCIRLENE VIEIRA DE CASTRO Processo 

Cível n.º 1000221-77.2019.8.11.0014 Trata-se de Ação de 

Regulamentação de Visitas e Alimentos, manejada por ERYCK SILVA 

OLIVEIRA, em desfavor de JUSCIRLENE VIEIRA DE CASTRO, ambos 

qualificados no encarte processual. Realizados alguns atos processuais 

veio aos autos informação de que a requerida também ajuizou uma ação 

revisional de alimentos, onde ambos compareceram no centro de 

conciliação, oportunidade onde entabularam o acordo, que foi homologado 

nos  au tos  da  Ação  Rev i s i o n a l  d e  A l i m e n t o s  n . º 

1000147-23.2019.8.11.0014. Sendo assim, o autor manifestou através da 

Defensoria Pública, para informar que não tem mais interesse no 
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prosseguimento da demanda, requerendo a extinção e por conseguinte o 

arquivamento do feito. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Tendo em vista que o requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Sem custas. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000312-70.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

C. R. D. S. (AUTOR(A))

C. M. R. D. S. (AUTOR(A))

C. A. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA OAB - 021.548.751-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000312-70.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, C. R. D. S., C. A. R. 

D. S., C. M. R. D. S. REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA RAMALHO DE 

OLIVEIRA REU: CLEITON MARTINS DE SOUZA Trata-se de embargos de 

declaração opostos por JEFFERSON LIMA VIEIRA, contra a decisão de ID 

25545536, sob o argumento de que referido decisum apresenta omissão, 

na medida em que deixou de arbitrar honorários ao advogado dativo 

nomeado na secretaria da comarca. Intimado, o Ministério Público não 

trouxe qualquer controvérsia à questão aduzida. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Os 

embargos de declaração, de acordo com o art. 1022 do CPC/15, 

destinam-se a sanar obscuridades, esclarecer contradições, suprir 

omissões ou mesmo corrigir erros materiais. No caso presente, verifico 

que a questão suscitada efetivamente requer retificações, pelo que 

conheço dos embargos. Sendo evidente o erro suscitado, sem mais 

delongas, conheço e acolho estes embargos de declaração, para retificar 

a referida decisão, para acrescentar o seguinte: “Arbitro ao advogado 

dativo nomeado, Dr. JEFFERSON LIMA VIEIRA, em pagamento aos 

serviços prestados a este juízo no patrocínio da presente causa, 

honorários advocatícios em quantia correspondente a 01 URH, haja vista a 

quantidade e complexidade dos atos processuais praticados. ”. Sem 

custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. 

Sem fixação de honorários, posto ser incabível nos aclaratórios. 

Cumpra-se a respectiva sentença em todos os seus termos com as 

retificações determinadas nesta decisão. Intimem-se as partes. Poxoréu, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000459-96.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. X. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000459-96.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: SEBASTIAO ROSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANA 

BRANDAO XAVIER Cuida-se de Ação de Regulamentação de Visitas com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência manejada por Sebastião Rosa de 

Oliveira, em desfavor de Ana Brandão Xavier. O requerente alega que a 

genitora está obstaculizando seu direito de visita aos filhos menores Kauã 

Henrique Brandão de Oliveira (09 anos), Ana Vitória Brandão de Oliveira 

(04 anos) e Vitor Eduardo Brandão de Oliveira (06 anos). Recebida a 

inicial, este e. Juízo postergou a análise do pedido de tutela provisória de 

urgência e determinou a remessa do feito ao centro de conciliação (Id. 

20865841). Em seguida, sobreveio aos autos termo de conciliação junto ao 

CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Poxoréu), onde restou ajustado que a guarda dos filhos menores 

permanecerá com a genitora, sendo o direito de visitas exercido pelo 

requerente em finais de semanas intercalados, conforme se vê no 

Id.22212398. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação do acordo. É o relatório. Fundamento e decido. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o termo de acordo 

apresentado comporta homologação, posto inexistente qualquer prova ou 

indício de que o avençado entre as partes não preserva o melhor 

interesse da criança. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo celebrado entre as 

partes. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “c”, do Código de 

Processo Civil de 2015. Arbitro ao advogado dativo nomeado, 

DENISVALDO APARECIDO BULHÕES, em pagamento aos serviços 

prestados a este juízo no patrocínio da presente causa, honorários 

advocatícios em quantia correspondente a 04 URHs, considerada a 

quantidade e complexidade dos atos processuais praticados. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000613-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000613-51.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

RAIMUNDA DA SILVA CARDOSO REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL I – RELATÓRIO Cuida-se de ação 

declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e 

indenização por danos morais, ajuizada por RAIMUNDA DA SILVA 

CARDOSO em face de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, ambos qualificados nos autos. Narra a autora, em 

apertada síntese, que é servidora pública aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício constatou a existência de um empréstimo 

consignado com o banco réu, que, no entanto, não teria sido por ela 

entabulado. Por tal razão, requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Com a inicial vieram os documentos. Citada, a requerida contestou a ação 

(ID 17876444). Na sequência, a parte requerida, intimada para apresentar 

cópia dos contratos devidamente assinados pela requerente (ID 

22080609), manteve-se inerte. Os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de maior dilação probatória, uma vez 

que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a 

formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os 

princípios da celeridade e economia processual. Isso porque, mesmo 

cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem 

verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando 

que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 
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processo. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, inciso I, do NCPC. III – 

MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Em outras palavras, a requerente é a 

destinatária final dos serviços prestados pelas empresas requeridas. Esta 

última, por sua vez, presta seus serviços/vende suas mercadorias de 

forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial. 

Logo, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa 

do Consumidor. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de 

regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto 

tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autor. 

Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a responsabilidade 

civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade subjetiva, 

conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes 

elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de 

causalidade e dano. É cediço, igualmente, que a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços, na forma do que dispõe o CDC, não é 

subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de 

culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de 

nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano 

causado. Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Neste contexto, aplica-se à hipótese 

as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao consumidor e a 

inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica travada entre as 

partes ser de natureza consumerista. Inclusive, como já pacificado 

perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297, 

compete à requerida o ônus probatório de demonstrar que no caso 

concreto não houve falha no serviço prestado por ela. E sob tal diapasão, 

forte na exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que no 

presente caso a parte ré responde independentemente da existência de 

culpa pela reparação dos danos impingidos ao consumidor. Nessa esteira, 

é necessário registrar que no caso vertente, em que pese a alegação de 

anulabilidade do negócio por presença de vício, verifica-se que sua 

pretensão vai além, para pleitear o reconhecimento do direito à 

indenização pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em 

comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova 

constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente 

efetivamente contratou com a ré. Denota-se, aliás, que a instituição 

financeira não jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre 

as partes, os documentos pessoais utilizados para a realização do 

negócio jurídico ou qualquer documento que demonstre a relação jurídica 

entre as partes, limitando-se a trazer telas de seu sistema interno. Via de 

consequência, sendo verossímeis as alegações da parte autora, e não 

havendo nos autos qualquer elemento que infirme, de forma peremptória o 

aduzido pela parte autora, cabível a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais (consistente na 

devolução dos valores pagos em dobro). Quanto ao arbitramento do valor 

indenizatório, têm entendido a doutrina e a jurisprudência que devem ser 

observados certos critérios, tais como a conduta das partes, condições 

sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade do dano, o 

grau de culpa, a fama do lesado. Não se pode olvidar, ainda, que o 

aprimoramento das relações de consumo e a efetivação do CDC exigem 

do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela qual na 

aferição do dano moral deve o julgador perseguir a busca do caráter 

pedagógico para que situações como essas não mais ocorram. Assim, 

levando-se em consideração que a parte autora não concorreu para o 

fato, que a empresa requerida é pessoa jurídica que goza da credibilidade 

de seus consumidores, que os fatos narrados denotam conduta, no 

mínimo, temerária e negligente, seu grau de culpa é exacerbado e deve 

ser considerado, não para a caracterização da responsabilidade, mas da 

sua intensidade. E, consequentemente, do quantum indenizatório cabível. 

Exsurge, pois, que os danos causados à requerente, somados à 

necessidade de ponderar o caráter pedagógico da indenização, e, ainda, 

visando a evitar enriquecimento sem causa, entendo razoável a fixação 

do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por 

danos morais. Pelas mesmas razoes de fato e de direito acima aduzidas, é 

devida, também, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, 

nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (lei 8078/90). IV – 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico e, por corolário, 

CONDENAR o banco réu: (a) À devolução em dobro das parcelas pagas 

pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC 

a partir da data do recebimento dos valores; (b) Ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 

362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do primeiro 

mês em que fora descontada, de seu benefício, parcela do respectivo 

contrato (S. 54/STJ). CONDENO, ainda, a parte ré, ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação. Considerando que, conforme informação contida nos autos, 

a parte requerida se encontra em recuperação judicial, é de rigor que o 

procedimento de cumprimento de sentença se dê em consonância com o 

disposto na Lei 11.101/2005. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no art. 1.006, da CNGC/MT Às providências. Cumpra-se. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000613-51.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

RAIMUNDA DA SILVA CARDOSO REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL I – RELATÓRIO Cuida-se de ação 

declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e 

indenização por danos morais, ajuizada por RAIMUNDA DA SILVA 

CARDOSO em face de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, ambos qualificados nos autos. Narra a autora, em 

apertada síntese, que é servidora pública aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício constatou a existência de um empréstimo 

consignado com o banco réu, que, no entanto, não teria sido por ela 

entabulado. Por tal razão, requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Com a inicial vieram os documentos. Citada, a requerida contestou a ação 

(ID 17876444). Na sequência, a parte requerida, intimada para apresentar 

cópia dos contratos devidamente assinados pela requerente (ID 

22080609), manteve-se inerte. Os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de maior dilação probatória, uma vez 

que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a 

formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os 

princípios da celeridade e economia processual. Isso porque, mesmo 

cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 581 de 788



verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando 

que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, inciso I, do NCPC. III – 

MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Em outras palavras, a requerente é a 

destinatária final dos serviços prestados pelas empresas requeridas. Esta 

última, por sua vez, presta seus serviços/vende suas mercadorias de 

forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial. 

Logo, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa 

do Consumidor. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de 

regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto 

tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autor. 

Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a responsabilidade 

civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade subjetiva, 

conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes 

elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de 

causalidade e dano. É cediço, igualmente, que a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços, na forma do que dispõe o CDC, não é 

subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de 

culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de 

nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano 

causado. Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Neste contexto, aplica-se à hipótese 

as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao consumidor e a 

inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica travada entre as 

partes ser de natureza consumerista. Inclusive, como já pacificado 

perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297, 

compete à requerida o ônus probatório de demonstrar que no caso 

concreto não houve falha no serviço prestado por ela. E sob tal diapasão, 

forte na exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que no 

presente caso a parte ré responde independentemente da existência de 

culpa pela reparação dos danos impingidos ao consumidor. Nessa esteira, 

é necessário registrar que no caso vertente, em que pese a alegação de 

anulabilidade do negócio por presença de vício, verifica-se que sua 

pretensão vai além, para pleitear o reconhecimento do direito à 

indenização pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em 

comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova 

constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente 

efetivamente contratou com a ré. Denota-se, aliás, que a instituição 

financeira não jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre 

as partes, os documentos pessoais utilizados para a realização do 

negócio jurídico ou qualquer documento que demonstre a relação jurídica 

entre as partes, limitando-se a trazer telas de seu sistema interno. Via de 

consequência, sendo verossímeis as alegações da parte autora, e não 

havendo nos autos qualquer elemento que infirme, de forma peremptória o 

aduzido pela parte autora, cabível a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais (consistente na 

devolução dos valores pagos em dobro). Quanto ao arbitramento do valor 

indenizatório, têm entendido a doutrina e a jurisprudência que devem ser 

observados certos critérios, tais como a conduta das partes, condições 

sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade do dano, o 

grau de culpa, a fama do lesado. Não se pode olvidar, ainda, que o 

aprimoramento das relações de consumo e a efetivação do CDC exigem 

do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela qual na 

aferição do dano moral deve o julgador perseguir a busca do caráter 

pedagógico para que situações como essas não mais ocorram. Assim, 

levando-se em consideração que a parte autora não concorreu para o 

fato, que a empresa requerida é pessoa jurídica que goza da credibilidade 

de seus consumidores, que os fatos narrados denotam conduta, no 

mínimo, temerária e negligente, seu grau de culpa é exacerbado e deve 

ser considerado, não para a caracterização da responsabilidade, mas da 

sua intensidade. E, consequentemente, do quantum indenizatório cabível. 

Exsurge, pois, que os danos causados à requerente, somados à 

necessidade de ponderar o caráter pedagógico da indenização, e, ainda, 

visando a evitar enriquecimento sem causa, entendo razoável a fixação 

do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por 

danos morais. Pelas mesmas razoes de fato e de direito acima aduzidas, é 

devida, também, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, 

nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (lei 8078/90). IV – 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico e, por corolário, 

CONDENAR o banco réu: (a) À devolução em dobro das parcelas pagas 

pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC 

a partir da data do recebimento dos valores; (b) Ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 

362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do primeiro 

mês em que fora descontada, de seu benefício, parcela do respectivo 

contrato (S. 54/STJ). CONDENO, ainda, a parte ré, ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação. Considerando que, conforme informação contida nos autos, 

a parte requerida se encontra em recuperação judicial, é de rigor que o 

procedimento de cumprimento de sentença se dê em consonância com o 

disposto na Lei 11.101/2005. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no art. 1.006, da CNGC/MT Às providências. Cumpra-se. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000505-85.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARCIANO SOCORRO DE MATOS REU: CAROLINA VEICULOS LTDA 

VISTO, Cuida-se de pedido de ação de revisional de consórcio ajuizada 

por MARCIANO SOCORRO DE MATOS, em desfavor da CAROLINA 

VEICULOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Determinada 

a intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado para que, 

nos termos do artigo 321 do NCPC, emendasse a inicial no sentido de 

comprovar nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça, esta quedou-se inerte quanto à decisão id. 

22195234. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante certificado, a parte requerente, 

embora intimada, não emendou a inicial satisfatoriamente, embora 

advertida que sua inércia acarretaria o indeferimento da inicial e, 

consequentemente, a extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Considerando o não atendimento integral da intimação da parte autora para 

emendar a peça vestibular, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, 

inciso IV, do CPC, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do novel Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. No mais, deixo de condenar a parte 

demandante ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve 

a angularização processual. Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com observação das formalidades legais. Ás 

providências, cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000745-10.2019.8.11.0003. AUTOR(A): 

JOAO DIAS DOS REIS REU: SEGURADORA LÍDER Cuida-se de pedido de 

ação de cobrança de seguro obrigatório de revisional de consórcio 

ajuizada por JOÃO DIAS DOS REIS, em desfavor da SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO S.A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Determinada a intimação da parte requerente na pessoa de seu 

advogado para que, nos termos do artigo 321 do CPC/15, emendasse a 

inicial no sentido de comprovar nos autos qualquer causa a justificar a 

concessão da gratuidade da justiça, esta quedou-se inerte quanto ao 

despacho de ID 20832279. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante certificado, a parte 

requerente, embora intimada, não emendou a inicial satisfatoriamente, 

embora advertida que sua inércia acarretaria o indeferimento da inicial e, 

consequentemente, a extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Considerando o não atendimento integral da intimação da parte autora para 

emendar a peça vestibular, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, 

inciso IV, do CPC, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do novel Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. No mais, deixo de condenar a parte 

demandante ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve 

a angularização processual. Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com observação das formalidades legais. Ás 

providências, cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000627-35.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA MOURA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL I. Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por invalidez 

ajuizada por FRANCISCO FERREIRA MOURA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte 

autora preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, 

carência do benefício e incapacidade para trabalhar. Com a exordial, 

vieram os documentos. A petição inicial foi despachada e indeferiu-se o 

pedido de tutela provisória de urgência, vez que fora concedido o auxílio 

doença na via administrativa. Citada, a autarquia apresentou contestação 

(id 17554695). Na sequência, após o saneamento do feito, determinou-se 

a realização de perícia médica, pelo que fora acostado aos autos o 

respectivo laudo (20759825). Intimadas as partes para manifestação 

quanto ao referido laudo, o autor manifestou pela reiteração do pedido 

inicial para a concessão da antecipação de tutela, tendo em vista que o 

benefício do auxílio doença, fora indeferido a sua prorrogação na data de 

07.05.2019. Por outro, lado a autarquia requerida, deixou transcorrer in 

albis o prazo designado, conforme certidão de id 22481911. Ademais, no 

id 23969469, fora deferido o pedido de tutela provisória de urgência 

determinando que a autarquia requerida implantasse o benefício de 

aposentadoria por invalidez no prazo de 30 (trinta) dias, o que, apesar da 

cominação de multa diária em favor do requerente, até o presente 

momento não fora cumprida. Vieram-me os autos conclusos. II. 

Fundamentação De proêmio, observa-se do conjunto probatório que a lide 

está suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação 

probatória, impondo-se o julgamento antecipado da questão de mérito, nos 

moldes recomendados no art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, encontram-se carreados todos os documentos necessários 

para formar o livre convencimento deste juízo, razão pela qual comporta 

perfeitamente o julgamento antecipado. Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Saliente-se que a 

parte autora realizou o requerimento administrativo do benefício, sendo 

passível a análise do mérito da demanda. Interpretando-se o art. 42 da Lei 

nº 8.213/91[1], extrai-se que o deferimento do benefício pretendido pelo 

requerente reclama o preenchimento de três requisitos indissociáveis 

previstos na norma: 1) qualidade de segurado; 2) carência do benefício; 3) 

incapacidade laborativa, insuscetível de reabilitação. Em relação à 

qualidade de segurado, o extrato do CNIS, anexado ao caderno 

processual pelo INSS (ID 17554710) demonstra que o requerente esteve 

em gozo de auxilio doença até maio de 2019, o que permite concluir pelo 

preenchimento de tal requisito, face ao disposto no art. 15, I da Lei 

8213/91. Mantidas as condições de saúde que ensejaram o deferimento 

inicial do auxílio doença, não há que se falar em perda da qualidade de 

segurado no período transcorrido de maio até o ajuizamento da presente 

ação, pois, segundo entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o 

trabalhador que teve cessado indevidamente o benefício por 

incapacidade, não perde a qualidade de segurado, enquanto perdurar, 

comprovadamente, a impossibilidade de exercer atividades laborativas em 

decorrência de sua condição de saúde. O período de carência, 

igualmente, foi devidamente preenchido, haja vista o disposto acima. No 

que tange a incapacidade laboral, insuscetível de reabilitação, o exame 

pericial (ID 20759825) revelou que, de fato, o autor apresenta 

incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, 

insuscetível de reabilitação eis que se encontra acometido de doença 

degenerativa da coluna vertebral (CIDs: M-47.2; M-050.1 e M-51.1). 

Consigne-se que não houve impugnação do laudo pericial pela autarquia 

ré, tratando-se de prova idônea quanto à incapacidade laborativa. O 

benefício será devido a partir do dia seguinte imediato à data em que 

cessado o auxílio-doença (02/05/2019), nos termos do art. 43 da Lei 

8213/91. III. Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial para condenar a ré a promover 

à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, contado da data de 

02/05/2019. a) o nome da beneficiário: FRANCISCO FERREIRA DE MOURA 

b) o benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; c) a renda 

mensal atual: mesmo valor pago a título de auxílio doença devidamente 

reajustado; d) a data de início do benefício – DIB: DATA DA CESSAÇÃO 

DO AUXÍLIO-DOENÇA (02/05/2019); Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. CONDENA-SE o réu ao pagamento das parcelas devidas e 

não pagas, acrescidas de correção monetária (INPC) e juros de mora, com 

base nos índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 

9494/97). INTIME-SE a autarquia pela derradeira vez, para que cumpra a 

decisão de concessão da tutela de urgência, efetivando a implantação do 

benefício de aposentadoria por invalidez no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa diária, que majoro para R$ 500,00 (quinhentos reais), haja 

vista a desídia da autarquia. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da 

Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça[2]. CUMPRA-SE. P.R.I. 

Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de 

Direito [1] Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. [2] 

Súmula 111- STJ: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85707 Nr: 16-31.2020.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 Ação Penal nº 16-31.2020.811.0014 (Código 85707)

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos por satisfazer os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal.

CITE-SE o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, cientificando-lhes sobre a advertência do parágrafo 

segundo do artigo 396-A do Código de Processo Penal, devendo, ainda, o 

denunciado, constituir advogado para representá-lo.

Oferecida a resposta à acusação, caso sejam arguidas quaisquer 

questões preliminares, vistas ao Ministério Público para, querendo, 

impugná-las e, após, conclusos. Na hipótese de transcurso do prazo sem 

apresentação de defesa, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

PROMOVA-SE a juntada dos antecedentes criminais do denunciado, 

conforme solicitado pelo Ministério Público, comunicando-se, também, ao 

Distribuidor e ao Instituto de Identificação Criminal o recebimento desta 

denúncia, para que conste dos respectivos registros, alimentando-se, 

ainda, o banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Poxoréu/MT, 22 de janeiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85707 Nr: 16-31.2020.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 Isto posto, fundamento e decido.Como cediço, determina o artigo 107 do 

Código Penal, em seu inciso I que “extingue-se a punibilidade pela morte do 

agente”, a qual, devidamente comprovada nos autos, impõe ao magistrado 

o dever de declarar a extinção da possibilidade de responsabilização 

penal do agente, podendo fazê-lo, inclusive, ex officio, conforme o art. 61 

do CPP, desde que previamente ouvido o Ministério Público, na forma do 

art. 62 do mencionado Códex.Destaco, neste sentido que, no caso em tela, 

o óbito do então indiciado encontra-se devidamente comprovado nos 

autos, através do atestado de óbito de fl. 83, sendo, pois, medida 

imperiosa o reconhecimento da extinção de sua punibilidade.Destarte, e 

pelo que mais dos autos consta, RECONHEÇO e DECLARO EXTINTA SUA 

PUNIBILIDADE de MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS, devidamente 

qualificado, com supedâneo no art. 107, inc. I do Código Penal, julgando, 

por conseguinte, o feito extinto com resolução de mérito em relação a 

si.DETERMINO à secretaria deste Juízo que promova as baixas e 

anotações necessárias em relação ao indiciado falecido, procedendo, 

ainda, ao recolhimento de eventuais mandados expedidos em seu 

desfavor, ou outras comunicações expedidas em razão da persecução 

penal que não mais se realizará.Por fim, não menos importante, 

DETERMINO o prosseguimento normal da ação penal em desfavor de 

PAULO GOMES DE LIMA.Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 22 de janeiro de 2020.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84201 Nr: 959-82.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovanio Figueiredo Leite, Tiago Moisés 

Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O, Paula Vanessa Damaren Santos - OAB:MT 

24958, Regina Almeida Luciano - OAB:OAB/MT 15261/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os 

advogados do denunciado Geovanio Figueiredo Leite, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico) para que, no prazo legal, de 5 (cinco) dias, 

apresente seus memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 1384-12.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Willy de Sousa Xavier, Lecimar 

Rodrigues Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B, REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - 

OAB:24238/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

denunciada, via advogados, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

acerca da audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 

02/04/2020 às 13h20min, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-98.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LAGO MONTEIRO OAB - DF60677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

THIAGO LINCOLN DOS SANTOS KRUSQUEVIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1001015-98.2019.8.11.0014. REQUERENTE: DEOCLECIO PEREIRA DO 

LAGO REQUERIDO: LIANE DE FATIMA DOS SANTOS, THIAGO LINCOLN 

DOS SANTOS KRUSQUEVIS VISTO, Trata-se de ação de execução 

intentada por DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO em face de LIANE DE 

FÁTIMA DOS SANTOS e THIAGO LINCOLN DOS SANTOS KRUSQUEVIS, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período seja informado novo 

endereço da parte requerida. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, 

na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Ademais, quanto ao 

pedido de pesquisa para localização de novos endereços dos executados 

por meio dos sistemas disponíveis pelo Juízo, INDEFIRO por ora, tendo em 

vista que não houve esgotamento das diligencias da parte autora na 

tentativa de localização dos executados. Após o transcurso temporal, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os atos 

necessários ao regular processamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-94.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES SOARES BARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000485-94.2019.8.11.0014. REQUERENTE: EROTILDES SOARES 

BARREIRO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Nota-se que o direitos das partes é disponível, e o acordo 

encontra-se formalmente perfeito, de modo que a homologação do mesmo 

é medida imperiosa. Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes, e, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. P. R. I. Transitada em 

julgado, em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu 

– MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-18.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JEAN NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000352-18.2020.8.11.0014. REQUERENTE: FABIO JEAN NEVES 

RODRIGUES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTO, Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de 

tutela antecipada e condenação por danos morais, ajuizada por FABIO 

JEAN NEVES RODRIGUES em face de SKY BRASIL SERVIÇOS, ambos já 

devidamente qualificados. Em analogia, dispensado o relatório com fulcro 

no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido que para a 

concessão da tutela de urgência imprescindível se faz a probabilidade do 

direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde 

do feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se 

desse pressuposto, da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos, verifica-se que não deve prospera o pedido liminar requestado, 

porquanto ausentes os requisitos autorizadores para tanto. Analisando a 

documentação acostada pelo autor, denota-se que o mesmo não 

apresenta qualquer documento que minimamente comprove as inúmeras 

ligações recebidas da empresa ré conforme relatado. Verifico, ademais, 

que os boletos retirados em nome do autor, foram acostados pelo o 

mesmo após consulta no site da requerida, o que ao meu ver e 

entendimento não evidencia nenhuma plausibilidade do fumus boni iuris, 

sendo prematuro deferir a tutela nesse momento, ante a ausência dos 

requisitos ensejadores da liminar. Nesta linha de intelecção, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que ausentes os requisitos primordiais para a concessão da 

liminar almejada, razão pela qual INDEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela. Inobstante, caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei 

nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-65.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DE MORAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000323-65.2020.8.11.0014. REQUERENTE: CLEBERSON DE MORAES 

DIAS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela urgência, 

ajuizada por CLEBERSON DE MORAIS DIAS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, todos já devidamente qualificados. Em analogia, dispensado o 

relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido 

que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se faz a 

probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou 

risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do 

NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a manutenção da inclusão do nome da parte autora 

no rol de maus pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e 

prejuízo, notadamente quando a dívida ensejadora da anotação é indevida, 

segundo narra a autora. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, 

diante da afirmação da autora, de que nunca realizou nenhuma 

contratação junto a empresa requerida, informando que os débitos dos 

contratos de n.º 0315355540 e 0214006333 são inexistentes. Não isso 

bastasse, para demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se 

que estando pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a 

abstenção de inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos 

cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas 

que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos 

fatos que gravitam em torno da presente demanda. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte autora dos cadastros de 

restrição ao crédito, em relação às dívidas discutidas nestes autos 

relativas aos contratos n.º 0315355540 e 0214006333, até o deslinde do 

presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no prazo 

de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome da 

parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000739-67.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000739-67.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: VALDEVINO PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO VISTO, Deixo de apresentar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 585 de 788



relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos 

autos é possível verificar que após a prolação do decisum, a parte 

requerida aportou ao feito comprovante do pagamento integral da 

condenação. Intimada, a parte requerente concordou com os valores 

depositados, postulando, pois, pelo levantamento dos mesmos. Diante do 

exposto, vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 794, I, do CPC. Por conseguinte, expeça-se o competente 

alvará de liberação e levantamento na forma determinada no ID 29323344. 

Intime-se pessoalmente o exequente acerca do levantamento do alvará 

judicial pelo seu causídico. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-79.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000680-79.2019.8.11.0014. REQUERENTE: PAULO CARNEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Nota-se que o direitos das partes é disponível, e o acordo 

encontra-se formalmente perfeito, de modo que a homologação do mesmo 

é medida imperiosa. Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes, e, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte autora pessoalmente, acerca do acordo de id 30176617. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. P. R. I. Transitada em julgado, em 

nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000563-88.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAZIO BARROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000563-88.2019.8.11.0014. REQUERENTE: EUSTAZIO BARROS FILHO 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica, inexistência de débito c/c 

reparação por danos morais e pedido de liminar ajuizada por ESTÁZIO 

BARROS FILHO em face de TELEMAR NORTE LESTE S.A , ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Realizada audiência de conciliação 

(evento 29947259), as partes entabularam acordo e estabeleceram em 

que a parte requerida compromete-se a cancelar todos os débitos da linha 

n.º (66) 34361477 – F2177128 no prazo de 30 (trinta) dias úteis, bem 

como dar a baixa definitiva no nome do autor, junto aos órgãos de 

proteção ao crédito no prazo de 10 (dez) dias úteis. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO entabulado no evento nº 29947259, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. Após o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-83.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SERAPIO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000003-83.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: FRANCISCO SERAPIO DE 

MOURA EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos 

autos é possível verificar que após a prolação do decisum, a parte 

requerida aportou ao feito comprovante do pagamento integral da 

condenação. Intimada, a parte requerente concordou com os valores 

depositados, postulando, pois, pelo levantamento dos mesmos. Diante do 

exposto, vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 794, I, do CPC. Por conseguinte, expeça-se o competente 

alvará de liberação e levantamento na forma determinada no ID 29575090. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-08.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000051-08.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que o 

direitos das partes é disponível, e o acordo encontra-se formalmente 

perfeito, de modo que a homologação do mesmo é medida imperiosa. 

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes, e, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. P. R. I. Transitada em julgado, em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 
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de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-74.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA SENA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000400-74.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:NEIDE MARIA 

SENA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 25/05/2020 Hora: 16:30 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-53.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BARBOSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000921-53.2019.8.11.0014. REQUERENTE: AGNALDO BARBOSA VIEIRA 

REQUERIDO: MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, OLX ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS é a 

entrega do produto supostamente comprado ou a devolução do valor que 

foi pago na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

pela Reclamada. Conforme se colhe do Sistema PJE, verifica-se que a 

parte reclamante ajuizou outra reclamação sobre os mesmo fatos 

declinados nestes autos. Frisa-se que a ação anterior ajuizada contra a 

reclamada já fora objeto de discussão perante este mesmo juizado, 

Processo n.º 1000259-89.2019.8.11.0014, já com sentença pela 

Improcedência, e transitada em julgada, caracterizando assim coisa 

julgada. Destaco que no caso em concreto restaram configurados os três 

elementos essenciais e fundamentais que caracterizam o instituto da 

litispendência sendo: mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Desta feita, a repetição de ação é evidente e isso se ressai com 

clareza da própria narrativa da parte reclamante, bem como da leitura da 

peça inicial da primeira ação em comparação com a ora em apreço. Insta 

ressaltar ainda que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo 

ser examinada de ofício pelo juiz, consoante dispõe o art. 337, § 4º, do 

CPC. Ademais, a norma constitucional garante, em seu art. 5º, inciso II, 

como direito fundamental, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Vê-se, então, que, as 

partes, a causa de pedir e os pedidos coincidem sobre os mesmos fatos, 

por assim as ações são idênticas, no tocante aos pedidos, a causa de 

pedir e partes de uma sentença já transitada em julgado. Assim, é o 

bastante para caracterizar o instituto da coisa julgada de acordo com o 

art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, deve-se extinguir o 

processo, sem resolução de mérito: “V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” Neste sentido, verbis: 

“RECURSO CONTRA SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

INATIVO. REALINHAMENTO DE VENCIMENTOS. LEI 12.201/2004. 

LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 301, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1) No caso em tela, os documentos juntados pelo 

Estado comprovam a existência de ação anteriormente ajuizada pelo 

autor/recorrente, que tem como objeto, assim como a presente, o pedido 

de realinhamento dos vencimentos, com fundamento na Lei nº 12.201/04. 

Identidade de partes, pedido e causa de pedir. Art. 301, § 3° do CPC. 2) 

Litispendência reconhecida. Extinção do feito que se impõe, por se tratar 

de matéria de ordem pública. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível Nº 71003893518, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

Julgado em 18/10/2012) (destaquei) Diante desse quadro fático o 

reclamante de protocolar ação idêntica que já transitou em julgado, para 

assim conseguir objetivo ilegal. A conduta do reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. A parte reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão idêntica a outro processo utilizando os mesmos 

documentos. De efeito, a apresentação de duas ações idênticas é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante usar de 

um processo com a finalidade de conseguir objetivo ilegal constitui 

litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é 

admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa 

de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. DISPOSITIVO Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pela EXTINÇÃO da presente reclamação, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Na 

forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, III, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor 

de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000277-76.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO ALIPIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000277-76.2020.8.11.0014. REQUERENTE: ALMERINDO ALIPIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, Trata-se de ação 

anulatória do desconto indevido c/c restituição do indébito c/c indenização 

por danos materiais e morais com pedido de liminar, ajuizada por 

ALMERINDO ALÍPIO DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos já devidamente qualificados. Em analogia, dispensado o relatório 

com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido que para 

a concessão da tutela de urgência imprescindível se faz a probabilidade 

do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao 

deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do NCPC. 

Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prospera o pedido 

liminar requestado, porquanto ausentes os requisitos autorizadores para 

tanto. Isto porque, ao compulsar os autos, dessume-se que apesar de 

relatar que o empréstimo questionado, vem descontando todos os meses 

em sua conta corrente valores variáveis, com descontos integrais de seu 

benefício, o mesmo não mencionou a origem de tal empréstimo, bem como, 
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não argumenta em seu inicial se o mesmo seria indevido ou não, apenas, 

alega que tais valores, estariam comprometendo seu benefício de forma 

integral, juntando documentos tais como extrato de conta corrente com o 

crédito do benefício e o débito do empréstimo. Nesta linha de intelecção, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que ausentes os requisitos primordiais para a 

concessão da liminar almejada, razão pela qual INDEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela. Inobstante, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-72.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000329-72.2020.8.11.0014. AUTOR: JOAO VITOR ALMEIDA SOUZA REU: 

N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA VISTO, Trata-se de ação 

declaratória c/c indenização por danos morais intentada por JOÃO VITOR 

ALMEIDA SOUZA em face de BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA – EPP 

– O BOTICÁRIO, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Analisando os autos, verifica-se que no id 29789677 o requerente pugnou 

pela desistência da ação. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se 

que estes comportam extinção com fulcro no artigo 485, incisos VI e VIII, 

do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou 

o seu desinteresse no prosseguimento do feito. Destarte, não se mostra 

arrazoado o prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo 

sua extinção medida cabível. Com essas considerações, homologo o 

pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o feito, com fulcro 

no que dispõe o artigo 485, incisos VI, e VIII, do novo código de processo 

civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a presente sentença 

e, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-94.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MOTTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000248-94.2018.8.11.0014. REQUERENTE: PEDRO MOTTA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

VISTO, Deixo de apresentar relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu ensejo ao 

ajuizamento desta ação, de tal sorte que a parte credora postula a 

extinção do feito. Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, 

do novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

resolução de mérito, haja vista o pagamento da dívida. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001008-09.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DE ARRUDA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1001008-09.2019.8.11.0014. REQUERENTE: GLORIA MARIA DE ARRUDA 

PESSOA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, Relatório 

dispensado, de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a 

parte promovente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, embora devidamente intimada, configurando, assim, a 

desistência tácita da presente ação. A propósito, destaca-se que no 

âmbito dos Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n° 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo 

independerá em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das 

partes.” (grifos nossos). Por pertinente, assinalo que embora a requerente 

não tenha sido intimada pessoalmente, seu patrono fora devidamente 

cientificado acerca do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. 

Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência 

da parte reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da 

justiça e, por corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das 

custas, ante a hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000226-02.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000226-02.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: EDSON ALVES VIEIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine 

da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que o direitos das 

partes é disponível, e o acordo encontra-se formalmente perfeito, de modo 

que a homologação do mesmo é medida imperiosa. Diante do exposto, 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes, e, DECLARO EXTINTO o presente feito, com 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. P. R. I. Transitada em julgado, em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-87.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DE MORAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0018052A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD CREDENCIADORA DE CARTAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000328-87.2020.8.11.0014. REQUERENTE: CLEBERSON DE MORAES 

DIAS REQUERIDO: BRASIL CARD CREDENCIADORA DE CARTAO LTDA 

VISTO, Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c 

danos morais e pedido de tutela urgência, ajuizada por CLEBERSON DE 

MORAIS DIAS em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO, todos já devidamente qualificados. Em analogia, dispensado 

o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido 

que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se faz a 

probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou 

risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do 

NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a manutenção da inclusão do nome da parte autora 

no rol de maus pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e 

prejuízo, notadamente quando a dívida ensejadora da anotação é indevida, 

segundo narra a autora. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, 

diante da afirmação do autor, de que nunca realizou nenhuma relação 

comercial com a empresa requerida, sendo o contrato .º 

6059190193686710, inexistente. Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, em relação à dívida discutida 

nestes autos relativas ao contrato n.º 6059190193686710 até o deslinde 

do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no 

prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome 

da parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-38.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSDINEI PAES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISAMATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000383-38.2020.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE OSDINEI PAES ALVES 

REQUERIDO: ENERGISAMATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade com pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por JOSÉ OSDINEI PAES ALVES, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Em analogia, dispensado o relatório 

com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido que para 

a concessão da tutela de urgência imprescindível se faz a probabilidade 

do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao 

deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do NCPC. 

Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível diante da eminencia de se realizar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na UC n.º 6/160041-0, ante a não 

concordância da promovente com a evolução dos valores cobrados nos 

meses de janeiro/2020 e fevereiro 2020, sendo respectivamente R$ 

1.119,63 (um mil cento e dezenove reais e sessenta e três centavos) e R$ 

1.247,32 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois 

centavos), tendo em vista que conforme demonstrado o valor da fatura do 

mês de dezembro/2019, foi de R$ 25,33 (vinte e cinco reais e trinta e três 

centavos) o que, se verifica da faturas acostadas aos autos. No mesmo 

sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante dos documentos acostados 

aos autos, demonstrando a enorme evolução nos valores das faturas nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2020. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Não isso bastasse, para 

demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando 

pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

se realizar o corte no fornecimento de energia elétrica é medida que se 

impõe. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à 

empresa requerida. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a 

ABSTENÇÃO do corte de fornecimento de energia elétrica na UC n.º 

6/160041-0, e em caso de ter sido realizado o desligamento no 

fornecimento de energia elétrica seja restabelecido imediatamente o 

fornecimento, bem como, também, DETERMINAR a ABSTENÇÃO de 

inclusão do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

em relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do presente 

feito. Ainda, caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei 

nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001206-46.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES OAB - MT23863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1001206-46.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: DENISVALDO APARECIDO 

BULHOES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de 

execução contra a fazenda pública, proposta por DENISVALDO 

APARECIDO BULHÕES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos 

termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não oferecimento de embargos, 

EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes 

do art. 910, § 1º, do NCPC. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-48.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA APARECIDA DALSOTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1001083-48.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: IOLANDA APARECIDA DALSOTO VISTO, Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito. Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 

827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade desse 

valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada 

cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000222-62.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEIÇÃO PINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000222-62.2019.8.11.0014. REQUERENTE: VALMIR FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MARIA CONCEIÇÃO PINA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Cuida-se de Ação Monitória. A Ação Monitória não se 

compadece com o rito da Lei 9099/95. Com efeito, tal ação ostenta 

procedimento específico que não se coaduna com aquele estabelecido na 

lei de regência dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE 

OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUIZADO ESPECIAL. RITO. 

INCOMPATIBILIDADE. Além de ser descabido declinar de ofício da 

competência, por ser opcional e não imperativa a opção pelos Juizados, 

as ações monitórias possuem rito incompatível com a lei dos Juizados 

Especiais. Agravo monocraticamente provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70012826822, Décima Nona Câmara Cível, rel. Des. Guinther Spode, j. 

06.09.2005) AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO E ESPECÍFICO. 

Incompatibilidade com o rito do Juizado. Princípios da simplicidade, 

informalidade e celeridade que desrecomendam a adoção de novo ritual. 

Sentença confirmada. Recurso improvido. (Recurso nº 01597518297, 

Juizado Especial de Passo Fundo, Rel. Dr. Pedro Celso Dal Prá. j. 18.06.97, 

un.). CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI 9.099/95. Por possuir rito 

especial, a ação monitória não é da competência do Juizado Especial. 

(Conflito de Competência nº 98.009663-4, Primeira Câmara Civil do TJSC, 

Tubarão, Rel. Des. Orli Rodrigues, j. 13.10.1998) Nada mais é preciso 

assentar, consignando que o procedimento da demanda protocolada é 

inadmissível em face do rito estatuído pela Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. E no presente caso diante da alegação de falsificação de 

assinatura, necessário seria a pericia grafotécnica. Destarte, não é 

possível, sem prova pericial, afirmar, com absoluta certeza, de que a voz 

aposta apresentada pela reclamada não provém da própria parte 

reclamante. No presente caso, evidencia-se, portanto, a 

imprescindibilidade de realização de prova pericial do áudio reportado, 

visando atestar a autenticidade ou não da contratação dos serviços pela 

parte reclamante, para o efetivo deslinde da controvérsia. Registre-se que 

a realização da prova pericial grafotécnica impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 

9.099/95, não se coaduna com a perícia grafotécnica , de natureza 

complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da 

simplicidade. A perícia grafotécnica não pode ser realizada pela simples 

inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado. Em 

caso similar ao dos autos, assim decidiu a Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 13/03/2013, relator Juiz Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO - EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. INCLUSÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SEMELHANÇA ENTRE AS 

ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Havendo nos autos contrato a justificar os débitos, em que 

constam lavradas assinaturas visivelmente semelhantes, imperiosa a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna 

com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, bem como, pode 

ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado. A extinção do processo sem 

o julgamento do mérito não obsta a propositura de nova ação perante a 

Justiça Comum para discutir o direito ora pleiteado, até porque mero 

boletim de ocorrência produzido unilateralmente não tem o condão de dar a 

segurança ao magistrado acerca da veracidade de suas informações, 

bem como, da não celebração do contrato. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: Art. 46. O 

julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação 

suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a 

sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do 

julgamento servirá de acórdão. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte 

Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, 

nos moldes do artigo 12, da Lei nº. 1.060/1950, diante da gratuidade de 

justiça concedida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT; Turma 

Recursal Única; RI n.º 0016658-62.2013.811.0002; Rel. Juiz Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes; julgado em 13/03/2013). Forçoso concluir, 

assim, que o Juizado Especial não detém competência para processar e 

julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende 

de prova pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, 

sem resolução do mérito. Por cuidar-se de matéria de ordem pública, as 

condições da ação podem ser apreciadas em qualquer fase do processo. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9099/95, OPINO 

pela EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000916-31.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA JOANA INACIO 

PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 28/07/2019, por débito no importe de 

R$163,93(cento e sessenta e três reais e noventa e três centavos) o qual 

afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato 

para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda 

pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A preliminar de Inépcia da 

inicial, igualmente não merece ser acatada, devendo ser rejeitada, haja 

vista que em que pese o autor não ter promovido a regular juntada do 

comprovante de endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do 

próprio demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do 

local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos 

termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é 

igualmente competente para apreciar a presente reclamação. A reclamada 

apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse processual 

de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja vista que o 

art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para postular em 

juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação 

a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, 

os quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, 

a parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos 

morais, além da declaração de inexistência do débito levado a registro nos 

órgãos de proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de 

agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento 

da ação para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a 

preliminar. 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compita a autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 66 99724-5722, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido.. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em 

sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas 

em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto 

permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa 

justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não 

só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema em sua inteireza. Nesse 

caso, acolher o pedido contraposto seria admitir que a reclamada figure no 

polo ativo da lide em descompasso com o microssistema estabelecido 

nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIA JOANA 

INACIO PINHEIRO em desfavor da VIVO S.A. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 
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arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. DARWIN DE SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-26.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000884-26.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MANOEL NASCIMENTO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 24/05/2019, por débito no importe de 

R$152,43(cento e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) o 

qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

pugnou ainda pela condenação da reclamada a reparação por danos 

morais. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito o pedido 

da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compita ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 66 99957-2187, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. No que tange à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MANOEL NASCIMENTO DA SILVA em desfavor da VIVO 

S.A. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. 

Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da 

capacidade processual para litigar nos juizados especiais. Sem custas 
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processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE SOUZA 

PONTES JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-93.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA DOS SANTOS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000886-93.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JESSICA FERNANDA DOS 

SANTOS CERQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante 

que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 08/09/2017, por débito no importe de 

R$123,04(cento e vinte e três reais e quatro centavos) o qual afirma não 

possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 

utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda 

pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compita ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 66 99904-4074, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram suficientemente 

comprovados na petição inicial, eis que a inversão do ônus da prova é 

invertida na relação de consumo conquanto a parte consumidora 

apresente provas mínimas para a convicção do juízo. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório. In casu, a parte 

autora deveria ter trazido junto de sua peça inicial ou impugnativa, o 

devido e necessário comprovante de pagamento do débito ora cobrado 

pela parte reclamada, de forma a demonstrar cabalmente seu direito 

lesado, o que não ocorreu. No que tange à ausência de contrato assinado 

pela autora, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Não 

resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito 

com a requerida. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. No que tange à litigância de má-fé, entendo que não deve ser 

deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JESSICA FERNANDA DOS SANTOS CERQUEIRA em 

desfavor da VIVO S.A. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido 
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contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, 

que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Poxoréu, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. DARWIN DE 

SOUZA PONTES JUIZ DE DIREITO

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 90470 Nr: 235-84.2020.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA HENRIQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 Visto.

 Dado o não cumprimento da ordem exarada às fls. 108, designo nova 

audiência para a oitiva da testemunha de defesa Adelson da Silva Lens, 

para dia 16/03/2020, às 13h00.

Intime-se.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51137 Nr: 272-58.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER, DAYANE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARTINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, diante da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do CPC.Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, posto que defiro a benesse da 

gratuidade justiça postulada na exordial. Sem condenação em honorários 

advocatícios, diante da ausência de litigiosidade.Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52239 Nr: 1474-70.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4.746-B, LUIZ RICARDO ALCÂNTARA - 

OAB:4.922/M7

 Visto.

Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos da Instância 

superior, bem como para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias.

Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67834 Nr: 3326-27.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO APARECIDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3326-27.2016.811.0033CÓDIGO: 67834Visto.....Dessa forma, 

DEFIRO o pedido do autor e converto a ação de busca e apreensão em 

Execução por Quantia Certa e determino as seguintes providências:1. 

Cite-se, no endereço constante às f. 123-verso, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil, para que o devedor faça o pagamento do 

principal monetariamente atualizado, além dos encargos de juros e outros 

e, das custas e honorários, ficando advertido, também, de que a inércia 

importará em penhora coercitiva. - PROCEDA-SE ÀS DEVIDAS 

ALTERAÇÕES NA CLASSE DO PROCESSO NO APOLO E AUTUAÇÃO para 

que passe a constar Execução e baixar o estoque da Meta 2, do CNJ, já 

que a mudança de classe exclui os autos daquela meta de julgamento.Do 

mandado de citação deverá constar advertência:I - Sobre o prazo de 15 

dias para embargos, cuja contagem se fará a partir da data da juntada do 

mandado aos autos ou, da comunicação de eventual juízo deprecado;II - A 

contagem do prazo para embargos é individual quando os devedores são 

dois ou mais, exceto para devedores cônjuges;III - Os embargos 

independem de penhora, depósito ou caução;IV - Poderá o devedor 

requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em até 6 (seis) 

vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, comprove a 

realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da importância 

devida, inclusive custas e honorários.O parcelamento importa em 

majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês....São José do Rio Claro – MT, 13 de março de 

2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73646 Nr: 2795-04.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V FINANCEIRAS/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚNIOR - OAB:4.752/SP, 

SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, à parte autora conforme requerido às 

f. 98 para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3339 Nr: 335-06.2001.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B, Fabíola Cássia de Noronha Sampaio - OAB:4997 -MT

 PROCESSO: 335-06.2001.811.0033CÓDIGO: 3339Visto....Com efeito, no 

caso dos autos, e na remota hipótese de inexistência de outros bens 

passíveis de penhora, poderá o credor satisfazer seu crédito por meio da 

constrição dos direitos da parte executada à futura aquisição da 

propriedade do bem gravado com alienação fiduciária, após pagamento da 

totalidade da dívida do contrato.O Código de Processo Civil em seu artigo 

835, inciso XII, vem estabilizar o posicionamento apresentado acima, 

trazendo a possibilidade de penhora sobre os direitos relativos a bens 

alienados fiduciariamente, in verbis:Art. 835. A penhora observará, 
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preferencialmente, a seguinte ordem:(...)XII - direitos aquisitivos derivados 

de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia;(...)Logo, inconteste a possibilidade de penhora relativo aos 

direitos do veículo alienado fiduciariamente, ficando, desde já, DEFERIDA a 

penhora de tais direitos em favor da exequente.Quanto às demais 

alegações de f. 208/216, concedo o prazo de 30 (trinta) dias requerido 

pela parte exequente para manifestação.Intimem-se e voltem para análise 

dos pedidos formulados pela Executada.São José do Rio Claro – MT, 13 de 

março de 2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15180 Nr: 325-83.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOÃO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Gabriela Cocco Busanello - OAB:9770/MT, Paulo 

Rogério de Souza Milléo - OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do 

Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 Visto.

Este Juízo não possui acesso ao sistema informado às f. 359-verso, 

razão pela qual deixo de realizar a pesquisa requerida.

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, em 10 (dez) dias e 

voltem para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 2408-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA, JOSUE 

ALVES DA SILVA, JOAO CARLOS SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 123, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do 

feito por execução frustrada e arquivamento respectivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61023 Nr: 2160-91.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIDES COELHO PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALERIO SPECIAN 

- OAB:4367, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 [...].Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000157-73.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE MARIA SCHAFER SCHWADE (REQUERIDO)

VALDECIO SCHWADE (REQUERIDO)

 

Intimação do(s) Excelentíssimo(s) advogado(s) da parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado, a ser efetuado através de guia emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, no site do 

TJMT, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280 Nr: 72-81.1995.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODIVALDO JOSÉ DE MATOS - 

OAB:4900/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e taxa judiciaria 

de R$ 148,98(cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 48. Este valor devera 

ser feito na forma de guia de custas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher o campo com o numero único do processo, o 

CPF do pagante, clicar no item custas e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum, aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001065-67.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ OPENCOSKI (EXEQUENTE)

CEZAR AUGUSTO DA SILVA DORNELLAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da correspondência 

devolvida, requerendo que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-96.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 02/04/2020 às 14:45.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-51.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 02/04/2020 às 15:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-02.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO CAMARGO CORDEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000304-02.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ANGELO 

CAMARGO CORDEIRO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 21/05/2020 Hora: 

12:15 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA 

CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-86.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N. 1001109-86.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ROSANA CRISTINA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por ROSANA CRISTINA DA 

SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Em sede de contestação, o 

requerido arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ausência de 

interesse de agir, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - Inépcia 

da inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja declarada a inépcia 

da inicial, necessária a presença de um dos elementos dispostos no artigo 

295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não 

é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os 

requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos 

vícios elencados no dispositivo transcrito. Registra-se que resta 

desnecessário que o comprovante de endereço esteja em nome do autor, 

uma vez que não se trata de documento indispensável à propositura da 

inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMENDA DA 

INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO EXARCEBADO. A 

ausência de apresentação de comprovante de endereço não implica em 

indeferimento da exordial, não competindo ao Judiciário exigir documentos 

não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o 

comprovante de endereço. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA. 

SENTENÇA CASSADA”. (TJ-GO –04799713320178090139, Relator: JAIRO 

FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ 08/10/2019). Desta feita, afasto a preliminar arguida. 

Interesse de Agir Analisando os autos restam presentes os requisitos do 

interesse de agir necessários ao regular e válido processamento do feito, 

quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele 

caracterizado pela possibilidade de um resultado prático favorável e este 

a necessidade de ingressar em Juízo. Superada as questões preliminares, 

passo a analise do mérito da demanda No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado parcialmente procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor R$ 151,17 (cento e cinquenta e um 

reais e dezessete centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o 

autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 
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ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral No caso, embora esteja configurada 

a responsabilidade do réu pela inscrição indevida dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, razão não assiste ao autor quanto ao 

dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de um único outro 

registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por 

danos morais, em decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição 

em cadastros de restrição creditícia, que, por força da preexistência de 

legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte 

de terceiros, assim como não macula a sua honra. Observe: "Direito 

processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por 

danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia 

notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 

A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existia 

outro apontamento em seu nome, realizados por empresa/instituição 

distinta. Assim, embora a parte autora afirme que tais apontamentos 

também eram irregulares e que existem demandas judiciais ajuizadas por 

tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o questionamento acerca de sua 

licitude não foram igualmente comprovadas. Dessa forma, o requerente só 

faria jus à indenização caso comprovasse, com a certeza necessária, que 

todas as inscrições anteriores nos cadastros de inadimplentes eram 

ilegítimas. Como não o fez, não há como acolher sua pretensão, pois as 

inscrições feitas em seu nome têm presunção de legitimidade, até prova 

em contrário. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO 

CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE DO RÉU - APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME 

DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando 

devidamente comprovada a fraude realizada por terceira pessoa, que 

efetuou a contratação em nome do autor, deve a fornecedora de serviços 

ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados, em razão da sua 

atividade. - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição 

(Súmula 385, do STJ). A negativação anterior no cadastro de 

inadimplentes presume-se legítima até que haja prova em contrário”. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos 

Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da 

súmula em 14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não 

apresenta qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em 

discussão o cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca 

da possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes 

termos: É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, 

desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, compulsando os 

autos não restou devidamente comprovado a contratação do serviço 

cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do 

pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte 

autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

tão somente para declarar a inexistência do débito discutido nos autos. 

Com relação ao pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos 

acima expostos. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-84.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA ROCHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000305-84.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ELAINE DA 

ROCHA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 21/05/2020 Hora: 12:30 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 597 de 788



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-69.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALITON COSME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000306-69.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ALITON COSME 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 21/05/2020 Hora: 12:45 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 16 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-39.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE PEDRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000308-39.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:CLEMENTE 

PEDRO DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 21/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 16 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-51.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-87.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000417-87.2019.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO PAULO 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, denota-se que o requerido cumpriu a obrigação de 

fazer, conforme petição do Id. 28715752. Desta feita, extingo o feito nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 10 de feereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-24.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA THAIS FERREIRA DE JESUS 61102037346 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora para audiência de conciliação 

designada para o dia 27/04/2020 às 12:30 Horas-MT no CEJUSC. Vila 

Rica/MT, 16 de março de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000326-46.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARCELO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Haja vista a necessidade de readequação de pauta, em face de se 

encontrar respondendo cumulativamente pela Terceira Vara Criminal de 

Porto Alegre do Norte, redesigno audiência apontada id retro, para o dia 25 

de maio de 2020, às 15h (horário de MT). Intimem-se as partes. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-60.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANE FORNAZIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Haja vista a necessidade de readequação de pauta, em face de se 

encontrar respondendo cumulativamente pela Terceira Vara Criminal de 

Porto Alegre do Norte, redesigno audiência apontada id retro, para o dia 25 

de maio de 2020, às 15h30min (Horário de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001099-91.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Haja vista a necessidade de readequação de pauta, em face de se 
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encontrar respondendo cumulativamente pela Terceira Vara Criminal de 

Porto Alegre do Norte, redesigno audiência apontada id retro, para o dia 6 

de abril de 2020, às 13h (horário de MT). Intimem-se as partes. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61603 Nr: 2037-74.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21455-A/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a defesa do réu para apresentar as alegações finais dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23023 Nr: 396-61.2011.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS, RONEY 

CHARLEY FARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221.616/SP, OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - 

OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:22.267-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BAKCHACHIAN 

CHALEH FERREIRA DOS SANTOS - OAB:320.228/SP, ADRIANO 

CLAUDIO PIRES RIBEIRO - OAB:159.951-A, ALTAIR TROVA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.882/PR, ANA PAULA JACOBUS PEZZI - 

OAB:269.754/SP, ANA PAULA PINTO DA SILVA - OAB:182.744/SP, 

ARIANE VOLTAN DE PAULA - OAB:18480/MS, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8.224/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/MT, FABIO AUGUSTO CHILO - OAB:221.616/SP, 

FERNANDA PICCININ LEITE - OAB:293.700/SP, FRANCISCO JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:131.188/SP, JOYCE COELHO FEITOSA - 

OAB:11405/MS, MARIA MERCEDES FILÁRTIGA CUNHA - 

OAB:7.830/MT, NADIELLE PEREIRA LEONARDO - OAB:17929/MS, 

RENATA GONÇALVES TOGNINI - OAB:11.521/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A OAB-MT, RENATO ROMERO 

POLILLO - OAB:252.999/SP, TAIS STERCHELE ALCEDO AMBROSIO - 

OAB:194.073/SP

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerida acerca da informação da devolução da carta 

precatória em razão de não ter recolhido as custas processuais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-40.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI HEINRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000695-40.2019.8.11.0049. Vistos. Diante do 

pleito dos D. Advogados da Requerente, Id. 29132935 - Pedido de 

desistência, informando que a parte Requerente não mais possui interesse 

na ação, DETERMINO a intimação da parte Requerida, para manifestar e 

requerer o que entender de direito. Ainda, DETERMINO que seja oficiado 

ao Cartório de Registro Civil de Vila Rica/MT, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, remeta a este Juízo, Certidão de Inteiro Teor e Segunda Via 

autenticada, da CERTIDÃO DE CASAMENTO de Darci Heinrich e Sirlei 

Denise Heinrich, Registrado sob o nº 1.07, às fls. 107 do Livro 01, 

realizado no dia 18/7/1990. Com a resposta faça os autos conclusos. 

Intimem-se. Requisite-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-10.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CAETANO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Diante do pleito dos D. Advogados da Requerente, Id. 29345343 - 

Pedido de desistência, informando que a parte Requerente não mais 

possui interesse na ação, DETERMINO a intimação da parte Requerida, 

para manifestar e requerer o que entender de direito. Ainda, DETERMINO 

que seja oficiado ao Cartório de Registro Civil de São Luís de Montes 

Belos/GO, para que no prazo de 15 (quinze) dias, remeta a este Juízo, 

Certidão de Inteiro Teor e Segunda Via autenticada, da CERTIDÃO DE 

CASAMENTO de Júlio Cesar Caetano de Sousa e Maria das Dores 

Arcanjo, Matrícula 025650 01 55 1980 3 00002 020 0000239 36, realizado 

em 25/10/1980; da CERTIDÃO DE NASCIMENTO de Julio Cesar de Sousa 

Junior, Matrícula 028811 01 55 1982 1 00007 255 0008136 64, Registrado 

em 8/10/1982; e da CERTIDÃO DE NASCIMENTO de Juliano Arcanjo de 

Sousa, Matrícula 028811 01 55 1984 1 00009 002 0009513 32, Registrado 

em 6/11/1984. Com a resposta faça os autos conclusos. Intimem-se. 

Requisite-se. Às providências.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32068 Nr: 319-26.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILTAMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednilson Zanardini Menezes - 

OAB:16.313/MT, Regiane Zanardini Menezes - OAB:12.775/MT, 

Sebastião Paulo José Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, para: a) Condenar o Requerido ao pagamento da 

importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Autor, a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir 

desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, nos termos da 

Súmula nº 54 do STJ (responsabilidade civil extracontratual).b) Condenar 

a parte requerida ao pagamento das avarias causadas na porta do veículo 

do autor (S10, cor preta), somente em relação ao amassado na porta do 

lado direito, cujo valor que deverá ser atualizado pelo INPC, a partir do 

desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
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a partir da citação válida.Em consequência, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por fim, em relação às verbas de sucumbência em ação de 

indenização por dano moral, tem-se que a condenação em valor inferior ao 

pleiteado na petição inicial não significa sucumbência recíproca, nos 

termos da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica a sucumbência recíproca.”Assim, em razão 

da sucumbência do Requerido, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, 09 de março de 

2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1224-55.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineide Vieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederlan Martins de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no prazo legal, apresente os 

memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47707 Nr: 809-09.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucieuma Moreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Roberta Luaenczuk Ferrari - 

OAB:16752 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à parte autora para intimá-la da 

remessa dos autos para a distribuição e prosseguimento na Secção 

Judiciária de Naviraí/MS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-07.2012.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT11033/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON ANTONIO JACOB (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente, por intermédio do 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

tendo em vista que não se obteve exito na localização de valores 

penhorais. Alto Garças, 16 de março de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, 

CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 

34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-83.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL MACHADO TANNURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SILVA MARCIO OAB - MT0013370A (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS DECISÃO Processo: 

8010032-83.2013.8.11.0035. REQUERENTE: ANIBAL MACHADO TANNURI 

REQUERIDO: ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A 

Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento do 

preparo, pleiteando as benesses da Justiça Gratuita. ‘Ab initio’, 

constata-se que não foram juntado aos autos documentos hábeis, tais 

como, comprovante de renda, cópia de CTPS, declaração de imposto de 

renda, a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para concessão da assistência judiciária gratuita, 

não basta tão somente requerimento acompanhado de declaração de 

pobreza, já que a CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, portanto, tal 

circunstância deve ser demonstrada. No caso ‘sub examine’, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que, conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo exposto, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mormente 

comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se casado(a) for, 

tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de 

seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-83.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL MACHADO TANNURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SILVA MARCIO OAB - MT0013370A (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS DECISÃO Processo: 

8010032-83.2013.8.11.0035. REQUERENTE: ANIBAL MACHADO TANNURI 

REQUERIDO: ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A 

Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte 
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reclamante/requerente interpôs recurso inominado sem o recolhimento do 

preparo, pleiteando as benesses da Justiça Gratuita. ‘Ab initio’, 

constata-se que não foram juntado aos autos documentos hábeis, tais 

como, comprovante de renda, cópia de CTPS, declaração de imposto de 

renda, a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Com efeito, para concessão da assistência judiciária gratuita, 

não basta tão somente requerimento acompanhado de declaração de 

pobreza, já que a CRFB/88 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, portanto, tal 

circunstância deve ser demonstrada. No caso ‘sub examine’, não há 

elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que, conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Pelo exposto, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos aptos a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, mormente 

comprovantes de rendimentos próprios e do cônjuge, se casado(a) for, 

tais como holerite, carteira de trabalho, três últimos extratos de cartões de 

crédito, declaração de imposto de renda etc, ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de 

seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-79.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovente, por intermédio do 

seu procurador, para se manifestar no prazo de cinco (05) dias sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, tendo em vista a 

expedição do Alvará Eletrônico. Alto Garças, 16 de março de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-31.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZENIR BORGES LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CRUZ DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAKSON RICARDO FREIER OAB - MT13420/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar 

cumprimento de sentença. Acolho o pedido de cumprimento de sentença 

nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95. INTIME-SE a parte 

devedora, na forma do art. 513, §2º, do CPC, para pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, § 1º). 

Não efetuado o pagamento voluntário no prazo acima referido, inicia-se o 

prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525, caput, CPC), sem prejuízo de expedição, desde logo, de mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §3º, 

do CPC). Não havendo cumprimento voluntário, o que deverá ser 

CERTIFICADO, caso a parte não seja assistida por advogado, proceda o 

Sr. Contador Judicial à atualização do débito, com a incidência da multa 

acima referida, OU, caso a parte exequente possua advogado constituído, 

INTIME-O para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de extinção. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do CPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Após, RETORNEM 

os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela 

parte exequente. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-49.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DINA TEREZA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

CONFIANCA VEICULOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010118-49.2016.8.11.0035. REQUERENTE: DINA TEREZA GOUVEIA 

REQUERIDO: CONFIANCA VEICULOS, MARCELINO DE SOUZA LOPES 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO proposta pela parte 

autora DINA TEREZA GOUVEIA em face das parte requerida CONFIANÇA 

VEÍCULOS. Instada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de modo 

a dar prosseguimento no presente feito, a parte promovente quedou-se 

inerte, deixando transcorrer o aludido prazo, conforme certidões 

acostadas. Ante o extrapolamento do aludido prazo, in albis, pela parte 

autora, sem que esta apresentasse qualquer manifestação por mais de 30 

(trinta) dias, a extinção do feito é a medida que se impõe. Diante do 

exposto, considerando as cominações legais insertas no artigo 485, inciso 

III do NCPC, DECLARO EXTINTA a presente execução, sem resolução do 

mérito, uma vez que a parte autora não promoveu o prosseguimento da 

mesma, bem como deixou de apresentar manifestação. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TATIANE BARROS 

PERROT OAB/MT 10.757 Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, a decisão proferida pela Juíza Leiga, com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alto Garças/MT, 22 de julho de 2019. Angela Maria Janczeski Góes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-86.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 601 de 788



Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010079-86.2015.8.11.0035. REQUERENTE: ROGERIO FACHIN 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. A parte autora 

ROGÉRIO FACHIN, propôs ação de cobrança, em face da parte reclamada 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Em audiência preliminar de conciliação, 

constatou-se a ausência da parte reclamante, que não justificou sua 

ausência. Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do FONAJE 

que prediz: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto, a 

extinção do feito é medida que se impõe. A extinção do processo 

independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes 

(art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo 

Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse 

sentido, verbis: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado 

nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 

229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da 

exigência do comparecimento pessoal das partes às audiências se deve 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações 

legais insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da 

Lei n. 9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando que não houve a 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da 

Lei nº 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, caso queira ajuizar esta demanda novamente, conforme 

orientação contida no Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, 

Seção 9, da CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação 

sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma 

vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, 

pela gratuidade da justiça. Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator 

Dr. Yale Sabo Mendes, Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, 

publicado no DJE 16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz 

de direito (togado) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos, etc. HOMOLOGO por 

sentença para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida pela 

Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-86.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010079-86.2015.8.11.0035. REQUERENTE: ROGERIO FACHIN 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. A parte autora 

ROGÉRIO FACHIN, propôs ação de cobrança, em face da parte reclamada 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Em audiência preliminar de conciliação, 

constatou-se a ausência da parte reclamante, que não justificou sua 

ausência. Assim, corroborado da redação do ENUNCIADO 20 do FONAJE 

que prediz: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto, a 

extinção do feito é medida que se impõe. A extinção do processo 

independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes 

(art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo 

Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse 

sentido, verbis: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado 

nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 

229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da 

exigência do comparecimento pessoal das partes às audiências se deve 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações 

legais insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da 

Lei n. 9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando que não houve a 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da 

Lei nº 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, caso queira ajuizar esta demanda novamente, conforme 

orientação contida no Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, 

Seção 9, da CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação 

sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma 

vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, 

pela gratuidade da justiça. Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator 

Dr. Yale Sabo Mendes, Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, 

publicado no DJE 16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação do juiz 

de direito (togado) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos, etc. HOMOLOGO por 

sentença para que surtam os jurídicos efeitos, a decisão proferida pela 

Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-05.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MORAES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de INTIMAR a promovida/recorrida por intermédio do 

seu procurador, para apresentar contrarrazões ao RECURSO INOMINADO 

interposto, no prazo de 10 (dez) dias. Alto Garças, 16 de março de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-70.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DOS SANTOS TEODORO 03663135179 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000075-70.2019.8.11.0035. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: VERA LUCIA DOS SANTOS 

TEODORO 03663135179 Vistos, etc. Dispensado relatório nos termos do 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Considerando a juntada de termo de acordo 

realizado entre as partes no ID 18818171, torno sem efeito a sentença 

proferida no ID 21600578. Por conseguinte, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo firmado pelas partes no ID 18818171, para que produza seus 

regulares efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "b", do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte ativa para que comunique à Secretaria do 

Juizado o efetivo cumprimento da obrigação, até cinco dias após o 

vencimento, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-04.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE BARKOSKI OAB - MT0014779A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS DECISÃO Processo: 

8010089-04.2013.8.11.0035. REQUERENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Vistos, etc. Verifico que a 

parte Recorrente recolheu o preparo recursal, conforme ID 16651595. 

Assim, uma vez presente os requisitos de admissibilidade (interesse, 

legitimidade e adequação), bem como a tempestividade, RECEBO presente 

recurso, porém, somente no efeito DEVOLUTIVO, nos termos dispostos no 

art. 43, da Lei 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste Estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. INTIME-SE a parte Recorrida para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias úteis (§ 

2º, do art. 42 c/c art. 12-A, da Lei n.º 9.099/95), caso tal providência ainda 

não tenha sido tomada. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido 

prazo se manifestação da parte recorrida, fato que deverá ser certificado 

nos autos, REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-47.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO REIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D DOS SANTOS POLICARPO FILHO - ME (REQUERIDO)

TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(REQUERIDO)

CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA VITIELLO WINK OAB - RS54018 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 30 

de abril de 2020 às 16h:00min, bem como para INTIMAR as partes por 

intermédio de seus advogados. Alto Garças, 16 de março de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-47.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO REIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D DOS SANTOS POLICARPO FILHO - ME (REQUERIDO)

TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(REQUERIDO)

CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA VITIELLO WINK OAB - RS54018 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 30 

de abril de 2020 às 16h:00min, bem como para INTIMAR as partes por 

intermédio de seus advogados. Alto Garças, 16 de março de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-47.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO REIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D DOS SANTOS POLICARPO FILHO - ME (REQUERIDO)

TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(REQUERIDO)

CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA VITIELLO WINK OAB - RS54018 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 30 

de abril de 2020 às 16h:00min, bem como para INTIMAR as partes por 

intermédio de seus advogados. Alto Garças, 16 de março de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000063-90.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CALASANS PIMENTEL (REQUERIDO)

ATACADÃO DAS TELAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, bem como o aporte do 

endereço atualizado, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

designar Audiência de Conciliação para o dia 30 de abril de 2020, às 

15h:30min. Alto Garças, 16 de março de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, 

CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 

34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-515 PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO 

INFRACIONAL

Processo Número: 1000204-64.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (ADOLESCENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico, em cumprimento a r. decisão retro, 

que procedi a habilitação do Dr. Sigmar Maceio como defensor do menor, 

razão pela qual serve a presente para intimar o defensor para, no prazo 

de 24 horas, apresentar defesa escrita, sob pena de nomeação de 

advogado dativo. ALTO TAQUARI, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51773 Nr: 2746-43.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sicredi Cooperativa de Crédito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Nogueira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça e Avaliador, abaixo assinado, 

que em cumprimento à Carta Precatória, extraída dos Autos de Código nº 

51773, deste Juízo, oriunda do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, após ter efetuado 

diligência até o endereço do mandado, onde não obtive qualquer 

informação que pudesse me levar ao paradeiro do Requerido: MARCELO 

NOGUEIRA GOMES, através de informantes, fiquei sabendo que o 

requerido é conhecido pela alcunha de “Marcelo da 3 Irmãos”, empresa 

que trabalha com colheita de cana-de açúcar neste município, e que 

poderá ser localizado na sede da referida empresa, situada na Fazenda 

Planalto, zona rural deste município e Comarca.

 Pelos motivos expostos, interrompi as diligências, DEIXEI de PROCEDER a 

INTIMAÇÃO do requerido acima mencionado, por todo o conteúdo do 

mandado, e devolvo o mandado em cartório, para que a parte requerente 

recolha a diligência devida para o cumprimento do mandado, ficando 

desde já no aguardo de novas determinações. O REFERIDO É VERDADE.

 Alto Taquari/MT, 10 / MARÇO / 2020.

DARLI RODRIGUES CANDIDO

OFICIAL DE JUSTIÇA/AVALIADOR

MATRÍCULA 5010

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 468-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SÃO BENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, LUCAS PRADO DE MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Intime-se o embargado bem como o perito para manifestarem-se sobre a 

impugnação de Ref.140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48784 Nr: 1560-82.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LAMONICA BOVINO - 

OAB:132527

 Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48937 Nr: 1605-86.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaías Everton Fortunato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - Alto 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para intimar a parte Autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33709 Nr: 1297-89.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Oliveira da Silva - ME, WELTON 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33818 Nr: 5-35.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA E CIA LTDA 

-ME - MOVEIS BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atendendo ao pedido de Ref. 29, foi realizado arresto online, através de 

ordem de indisponibilidade de valores por meio do sistema BACEN JUD, 

sendo determinada a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única do TJMT, à disposição deste Juízo, conforme extrato juntado em 

anexo a esta decisão.

Assim, cite-se o executado mediante edital, bem como intime-o, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a indisponibilidade dos 

valores, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC.

Após, com ou sem manifestação da parte executada, abra-se vista à 

parte exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34603 Nr: 434-02.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Costa Leonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39589 Nr: 1973-66.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Mauri Garbúgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria 

Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, bem como para manifestar-se acerca do pedido de diligências 

extras realizado..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46545 Nr: 398-52.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Perobeli, LUIZ CARLOS SULIMAN 

DUARTE, JAIR ANTÔNIO BORGMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT, SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB:15595

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que as preliminares 

alegadas se confundem com o mérito da causa, e não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/07/2020, às 

12h30 (Horário MT).

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000311-11.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS 

NO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000311-11.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

RUBENS MARQUES REQUERIDO: COMADEMAT-CONVENCAO DOS 

MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE MATO GROSSO 

RUBENS MARQUES requereu a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, sem, entretanto alegar os motivos da sobredita hipossuficiência. 

Pois bem, sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor. Com efeito, o art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal assevera que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Regulamentando o assunto, dispõe o art. 98 do Código de 

Processo Civil, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. Por sua vez, dispõe o § 2º do art. 99 do mesmo 

Código, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Realmente, embora a legislação infraconstitucional atribua 

presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida 

pela parte, entendo que a questão deve ser interpretada à luz do comando 

constitucional, que confere assistência jurídica integral aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos. Assim, a presunção de 

veracidade da alegação de pobreza não pode beneficiar indevidamente a 

parte que se omite em trazer aos autos informações e elementos aptos a 

demonstrar a sua real condição econômica, a fim de justificar, ou não, a 

concessão da gratuidade judiciária. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - 

REVOGAÇÃO DE OFICIO - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS VERIFICADA - DEVER DO CONTRADITÓRIO - BENEFÍCIO 

MANTIDO. I - É necessária a comprovação da insuficiência de recursos 

para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a 

simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da 

Constituição Federal. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.046099-9/001, 

Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016) No caso em tela, em 

que pese o autor ter pleiteado a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, este não juntou aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência, ademais denota-se que o valor atribuído à causa é 

totalmente destoante com a dita e alegada necessidade. Nesse cenário, 

impõe-se a intimação do autor para comprovar de modo satisfatório a 

hipossuficiência alegada ou efetuar o recolhimento das despesas 

processuais. ANTE O EXPOSTO, determino a intimação do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou 

efetuar o recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do 

art. 99 do CPC. ALTO TAQUARI, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000421-44.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACYR ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MS21896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000421-44.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

LUCAS GABRIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

Indefiro o pedido de Reconsideração do pedido de tutela de urgência, 

mantendo a decisão de I.D 21094675 pelo seus próprios fundamentos. 

Restou infrutífera a audiência de conciliação de I.D 24393118, ante a 

ausência da parte requerida, ocasião em que a parte autora requereu a 

aplicação dos efeitos da revelia. Contudo, analisando os presentes autos, 

não restou comprovada a citação da parte requerida, sendo incabível a 

decretação de sua revelia. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. ALTO 

TAQUARI, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000635-35.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNEY ALVES MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000635-35.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA EXECUTADO: 

JUNEY ALVES MAGALHAES Cite-se o executado para pagar a dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. (art. 829 do CPC). Não 

encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do CPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06h00min, e 

após as 20h00min, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento 

de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o executado advertido 

que a opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 

embargos, e o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com o imediato reinício dos atos executivos, bem como a 

imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

não pagas. (art. 916, §§ 5º e 6º, do CPC). Nos termos do provimento nº 

07/2017-CGJ, intime-se o exequente, por meio de seu patrono, para 

proceder com a expedição da guia e recolhimento de diligência do oficial 

de justiça para o cumprimento do ato. Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de Certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do CPC. 

Expedida a Certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade. ALTO TAQUARI, 16 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000603-30.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000603-30.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA EXECUTADO: 

IOMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO Cite-se o executado para pagar a 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. (art. 829 do CPC). 

Não encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do CPC. 

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 

06h00min, e após as 20h00min, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, 

da Constituição Federal. Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o executado advertido 

que a opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 

embargos, e o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com o imediato reinício dos atos executivos, bem como a 

imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

não pagas. (art. 916, §§ 5º e 6º, do CPC). Nos termos do provimento nº 

07/2017-CGJ, intime-se o exequente, por meio de seu patrono, para 

proceder com a expedição da guia e recolhimento de diligência do oficial 

de justiça para o cumprimento do ato. Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de Certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do CPC. 

Expedida a Certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade. ALTO TAQUARI, 16 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000319-85.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

COMARCA DE JARAGUÁ GO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000319-85.2020.8.11.0092. DEPRECANTE: 

COMARCA DE JARAGUÁ GO REQUERIDO: NEWTON SANTOS DE 

OLIVEIRA Cumpra-se com urgência como deprecado, servindo a cópia 

como mandado. Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca 

de origem, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros 

cartorários e distribuição. Oficie-se urgente ao juízo deprecante, para as 

comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 16 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000245-31.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000245-31.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: EDSON DOS 

SANTOS MATTOS 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a 

inicial juntamente com as provas constantes aos autos, verificou-se que 
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os requisitos legais para a concessão da mesma foram preenchidos, pois 

restou demonstrado o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

comprovada a mora do requerido, mediante notificação com aviso de 

recebimento. 2- DETERMINO ao oficial de justiça que proceda as 

diligências necessárias, podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 

2º do Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem 

alienado fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue 

anexa, que se encontra em poder da parte requerida no endereço 

indicado ou outro local que possa ser localizado. 3- Intime-se o requerido 

cientificando-o que no prazo de (05) cinco dias depois de executada a 

liminar, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, podendo no mesmo prazo pagar a 

integralidade da dívida pendente, no valor apresentado pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre de 

ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze dias a contar da execução da 

liminar, apresentar contestação, podendo ainda apresentar resposta 

entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos 

termos do art. 56 parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04. 4- Nos 

termos do provimento nº 07/2017-CGJ, intime-se a parte requerente, por 

meio de seu patrono, para proceder com a expedição de guia e 

recolhimento de diligência do oficial de justiça para o cumprimento do ato. 

ALTO TAQUARI, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 08/2020/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Apiacás, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO que o servidor YURI COIMBRA MUNIZ, matrícula 33279, 

Analista Judiciário, designado Gestor Judiciário desta Comarca, estaria 

afastado no período de 16 a 20 de Março de 2020, para participar do 

treinamento em "módulo criminal Fluxo Juizado Especial Criminal na 

plataforma de Processos Judiciais Eletrônicos - PJe" , na Escola dos 

Servidores do Tribunal de Justiça ;

 CONSIDERANDO a suspensão do evento supracitado, informado via email 

nesta data (16/03/2020) , inviabilizando a Comunicação com o Servidor 

YURI COIMBRA MUNIZ, antes do seu deslocamento para participar do 

evento, o que leva 02 (dois) dias, o qual estará afastado no período de 16 

a 17 de Março de 2020; retornando as suas atividades em 18 de Março de 

2020;

CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de seu afastamento;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Raquel Brazil da Silva, Técnica Judiciária, matrícula 

10927, designada Gestora Geral, para responder pela Secretaria da Vara 

Única na função de Gestora Judiciária Substituta, no período de 16 a 17 de 

Março de 2020.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 16 de Março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N°. 09/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Fábio da Silva Marquezini, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Apiacás, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que nesta data houve interrupção do fornecimento de 

energia e de Internet nesta Comarca de Apiacás, iniciando por volta das 

14h30 min;

CONSIDERANDO que o fornecimento de energia foi restabelecido somente 

às 17h;

 RESOLVE:

SUSPENDER os prazos processuais nesta data 16 de março de 2020;

INFORMAR que os prazos processuais que se encerram nesta data, 

serão prorrogados até o próximo dia útil subseqüente;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, Ministério Público e ao residente da subseção da OAB.

 Apiacás/MT, 16 de Março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36305 Nr: 561-37.2010.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Diefenthaeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelson de Andrade, Rosimeri Felippeto, Jose 

Geraldo Felippeto, José Carlos Felippeto, Cristina Fátima da Silva Felippeto, 

Elisabete Felippeto Natal, José Carlos Natal, Rosa Firmina Felippeto 

Hensen, Nivaldo Hensen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Monteiro Araújo 

- OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491/B

 Código: 36305

Vistos.

 Havendo a necessidade de readequar a pauta, redesigno a audiência 

para o dia 21/07/2020 às 14:00 hrs, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 13 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36547 Nr: 803-93.2010.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Batista Sousa Queiroz, Maria Raimunda 

de Sousa Teschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Kist, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Código: 36547

Vistos.

 Havendo a necessidade de readequar a pauta, redesigno a audiência 

para o dia 21/07/2020 às 13:30 hrs, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 13 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37289 Nr: 44-61.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Olésia Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Carlos Eduardo Marcatto Cirino - OAB:7835/MT, 
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Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Janice Schroeder - 

OAB:13.006/MT, João Gabriel Perotto Pagot - OAB:12.055/MT, 

Luciano Silles Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Código: 37289

Vistos.

 Havendo a necessidade de readequar a pauta, redesigno a audiência 

para o dia 21/07/2020 às 13:00 hrs, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 13 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 51098 Nr: 93-29.2017.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Correia da Silva Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Código: 51098

Vistos.

 Havendo a necessidade de readequar a pauta, redesigno a audiência 

para o dia 21/07/2020 às 10:00 hrs, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 13 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8733 Nr: 1118-34.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel do Nascimento Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Silvan Duck de 

Freitas - OAB:884/RO, Husmath Gerson Duck de Freitas - 

OAB:7744/RO

 Código: 8733

Vistos.

 Considerando que Douto Promotor de Justiça, Drº Cleuber Alves Monteiro 

Junior estará ausente desta Comarca dos dias 28 de março a 05 de abril 

de 2020, em razão de gozo de folgas compensatórias, conforme oficio nº 

41/2020/MPMT/PJAPC, redesigno a sessão de julgamento para o dia 16 de 

abril de 2020 às 09h00min, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 13 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 30408 Nr: 2005-18.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Freitas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Código: 30408.

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, antecipo a sessão de 

julgamento para o dia 07 de maio de 2020 às 09:00hrs, a ser realizado na 

Câmara Municipal desta Comarca, mantendo inalteradas as determinações 

anteriores.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

 Às providências.

Apiacás – MT, 13 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 51778 Nr: 476-07.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA OSTRA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Bocarde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - OAB:49198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/O, 

SUELEN DAIANA DE ARAÚJO CANOVA - OAB:16.366

 Código: 51778

Vistos.

 Havendo a necessidade de readequar a pauta, redesigno a audiência 

para o dia 21/07/2020 às 09:30 hrs, mantendo inalteradas as 

determinações anteriores.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Apiacás-MT, 13 de março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-77.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO JOSE ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ARAUJO LEITE OAB - MG198965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000153-77.2020.8.11.0084 POLO ATIVO:ADALTO JOSE 

ZAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON ARAUJO LEITE POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: APIACÁS - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, 

977, CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 . 14 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000739-92.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE JOSE LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000739-92.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARINETE JOSE LEMES 

REQUERIDO: JOSE VICENTE DA SILVA Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – Lei n. 

8.069/1990, art. 84 e ss. c/c NCPC, art. 725, VII – SUPRIMENTO DE 

AUTORIZAÇÃO – ajuizada por JÉSSICA DA SILVA, nascida em 10/5/2004, 

atualmente com 15 (quinze) anos de idade, neste ato representada por 

sua genitora MARINETE JOSÉ LEMES, em que requer AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL para a EMISSÃO DE PASSAPORTE e de VIAGEM AO EXTERIOR, 

especificamente para BARCELONA na ESPANHA, cujo motivo seria residir 

com sua genitora. Narra que sua genitora MARINETE JOSÉ LEMES reside 

em Barcelona na Espanha e seu pai biológico JOSÉ VICENTE DA SILVA 

reside em Araputanga-MT; desde que sua mãe foi morar no exterior, 

permaneceu sob a guarda de sua avó materna, com quem atualmente 

reside; sua genitora é quem, exclusivamente, arca com suas despesas; o 

genitor nunca contribuiu para o sustento da filha; deseja residir com sua 

genitora, sendo também um desejo da genitora ter a filha em sua 

companhia; que em Barcelona terá uma vida mais digna e uma ótima 

oportunidade para dar continuidade nos estudos; que terá a companhia da 

mãe, o maior desejo da requerente; sua genitora reside em Barcelona de 

forma legal, tem residência fixa e possui emprego lícito; conversou com 

seu genitor e ele não concordou com a viagem mas não tem motivo 

plausível, apenas não concorda; o genitor nunca contribuiu para o 

sustento e educação da filha, não é um pai presente, o que não justifica 

sua negatória, razão pela qual propôs a presente demanda; após a 

emissão de passaporte a requerente viajará acompanhada de sua 

genitora para a permanência em Barcelona, onde o genitor poderá visitar a 

filha, caso queira, sempre que desejar. Juntou documentos diversos. A 

inicial foi recebida e determinada a citação da parte adversa. O genitor 

JOSÉ VICENTE DA SILVA foi citado pessoalmente em 21/10/2019 e nada 

manifestou, deixando o prazo transcorrer in albis. O Ministério Público se 

manifestou pugnando pela decretação de revelia do requerido e 

favoravelmente ao deferimento dos pedidos da inicial. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX –, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No direito processual civil 

brasileiro pedido de alvará judicial é cabível quando o interessado 

necessitar que o magistrado intervenha em uma situação, eminentemente 

privada, com escopo de autorizar a prática de um ato. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. O(A) interessado(a) requer 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para a EMISSÃO DE PASSAPORTE e de VIAGEM 

AO EXTERIOR, especificamente para a cidade de BARCELONA na 

ESPANHA, cujo motivo é residir com sua genitora MARINETE JOSÉ LEMES, 

sendo o procedimento necessário para o suprimento da ausência de 

autorização do genitor da menor, quem não concordou com a viagem, 

exigência essa disposta na Lei n. 8.069/90, in verbis: Art. 84. Quando se 

tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou 

adolescente: I – estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; II 

– viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo 

outro através de documento com firma reconhecida. O requerido JOSÉ 

VICENTE DA SILVA, apesar de devidamente citado em 21/10/2019, nada 

manifestou, pelo exposto DECRETO sua revelia – art. 344 do NCPC. A 

Resolução n. 131/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), regula as 

regras para a autorização de viagens ao exterior de crianças e 

adolescentes nesses termos: Art. 1º É dispensável autorização judicial 

para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem 

ao exterior, nas seguintes situações: I) em companhia de ambos os 

genitores; II) em companhia de um dos genitores, desde que haja 

autorização do outro, com firma reconhecida; III) desacompanhado ou em 

companhia de terceiros maiores e capazes, designados pelos genitores, 

desde que haja autorização de ambos os pais, com firma reconhecida. 

Ausentes informações que obstem/impeçam o deferimento dos pedidos, 

inclusive porque objetiva a viagem para fixar residência e a menor viajará 

acompanhada de sua genitora/mãe biológica MARINETE JOSÉ LEMES, 

brasileira, convivente, portadora da Carteira de Identidade – RG sob o n. 

2760660-0 SSP/MT, inscrita no CPF/MF n. 644.088.682-72, residente e 

domiciliada na C/CIUTAT COPERATIVA, 90, 1º 1ª, 08830, Sant Boi de 

Llobregat- Barcelona. A negativa injustificada de um dos genitores, no 

caso o genitor/pai biológico, justifica a supressão de sua manifestação de 

vontade por decisão judicial. A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 em seu 

art. 21, prevê que: “O poder familiar será exercido, em igualdade de 

condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil 

(...)”. No mesmo sentido é o parágrafo único do art. 22, com redação 

determinada pela Lei n. 13.257, de 2016, dispõe que: “A mãe e o pai, ou os 

responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades 

compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser 

resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, 

assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei”. A guarda, 

para a proteção da pessoa dos filhos, será unilateral ou compartilhada, 

compreendendo aquela a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que 

o substitua CC/02, art. 1.584, § 5º - e, por guarda compartilhada a 

responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 

mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 

filhos comuns, sendo que nesta o tempo de convívio com os filhos deve 

ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Ademais, na 

hipótese em que os guardiões residam em municípios diversos, a cidade 

considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender 

aos interesses dos filhos – CC/02, art. 1.583 e §§, incluídos pela Lei n. 

11.698/08. A legislação civil é expressa no sentido de que, quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor – CC/02, art. 1.584, § 2º, 

incluído pela Lei n. 13.058/2014. In caso, resta demonstrado ser a genitora 

quem sempre arcou com os direitos e deveres em relação à filha comum, 

tendo contribuído com o sustento desta, mesmo no momento em que 

residiu em outro país, permanecendo a infante com sua avó materna. 

Alega que o pai é ausente, nunca contribuiu para com o sustento da filha e 

se nega de forma injustificada a autorizar que essa parra a residir com 

sua genitora na Espanha, assim como que a mudança para o exterior 

proporcionará benefícios intelectuais, afetivos, terá a chance de conhecer 

novas culturas, conhecimentos importantes para o seu futuro. O genitor 

sequer contestou a ação, não tendo justificado sua negativa e demonstrou 

o aparente desinteresse em relação à filha. Sendo assim, o pedido da 

inicial merece acolhimento. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

VIAGEM AO EXTERIOR. RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DO GENITOR 

DO INFANTE. DIREITO DE VISITAS RESGUARDADO. 1. Comprovado nos 

autos que a criança sempre residiu com a mãe, detentora da guarda, não 

há razão para que seja obstada a emissão de passaporte do menor, a fim 

acompanhá-la com a finalidade de fixar residência no outro país. 2. A 

particular situação retratada nos autos, em que a genitora iniciou 

relacionamento com cidadão dos Estados Unidos, e posteriormente 

resolveu contrair núpcias e residir naquele país, não pode resultar em 

óbice para o exercício da guarda, nem tem o condão de modificá-la, 

sobretudo porque o direito de visitas entre o genitor e a criança ficou 

assegurado, mediante o deslocamento do filho, durante as férias 

escolares, dos Estados Unidos para o Brasil, com a passagem aérea às 

expensas da genitora. 3.Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 

850513, 20130130110392APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: 

GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

12/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 224). Ademais, há de se 

observar sempre o melhor interesse da criança, pois a Constituição da 

República Federativa do Brasil em seu art. 227, caput, com redação dada 

pela EC n. 65/2010, dispões que: “é dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
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forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão” Igualmente, o art. 4° da Lei n. 8.069/90 – ECA prevê 

expressamente que: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária” e o art. 70 do mesmo 

diploma legal dispõe que: “É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, I – e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para a EMISSÃO DE PASSAPORTE e 

de VIAGEM AO EXTERIOR do(a) menor JÉSSICA DA SILVA, nascida em 

10/5/2004, filho(a) de MARINETE JOSÉ LEMES e JOSÉ VICENTE DA SILVA, 

cujo motivo é viajar para Barcelona na Espanha para residir com sua 

genitora/mãe biológica MARINETE JOSÉ LEMES. Nos termos da Lei n. 

8.069/90, § 2º, do art. 141 e CNGC, art. 799, § 2º, este in verbis:“São 

isentas de custas e emolumentos as ações judiciais de competência da 

Justiça da Infância e Juventude, ressalvada a hipótese de litigância de 

má-fé. (ECA, art. 141, § 2.º)”. Deixo de condenar em honorários 

advocatícios, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional no 

caso ou a lide nessa ação de procedimento especial de jurisdição 

voluntária. Expeça o documento de autorização, entre informações outras, 

os dados de quem deverá acompanhá-lo(a), para eventual contato, a foto 

do menor/adolescente afixada, caso exista, o selo e, por fim, entregue-o 

ao(à) requerente, mediante recibo e com a informação de que o infante 

deverá apresentar, além da autorização de viagem, a original ou cópia 

autenticada de sua certidão de nascimento ou documento oficial de 

identificação outro. Não sendo possível a expedição desse, VALERÁ O 

DECISUM COMO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO. Após o trânsito em julgado 

– NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o 

necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida 

ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações 

devidas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, Cientifique o(a) representante do Ministério Público, uma vez 

que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., em que há necessidade de 

atuação/intervenção do(a) representante do Ministério Público como fiscal 

da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, 

caput e 183, § 1º. P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 19 de fevereiro de 2020 - 

17:25:00. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-92.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PERPETUA MARIA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000871-52.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000871-52.2019.8.11.0038 AUTOR(A): JOSE LOPES DE SOUZA REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de março de 

2020 - 21:59:13. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000241-59.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JPF SCARINCI COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das diligências do 

oficial de justiça a fim de se dar cumprimento à carta precatória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54132 Nr: 1498-83.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, informar nos autos dados 

bancários, para fins de expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73617 Nr: 720-74.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieno Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que consta distribuída no Pje desta Comarca a Carta Precatória 

n. 1000123-83.2020.8.11.0038, or iunda do Processo n . 

1001530-54.2019.4.01.3601 do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 

1ª Vara Federal da SSJ de Cáceres- MT, o qual possui as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido que a presente ação, 

configurando hipótese de litispendência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24181 Nr: 217-97.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gregorio Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aírton Pereira de Araújo - 

OAB:OAB/RO nº 243

 (...) .Isso posto e diante da ausência de justa causa para o 

prosseguimento da ação, um dos elementos do interesse de agir, e com a 

finalidade de evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da Justiça Pública 
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com um processo que, inevitavelmente, perderia sua utilidade, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTÔNIO GREGÓRIO PINTO, brasileiro, 

inscrito no CPF/MF sob n. 981.095.377-15 e RG n. 2127501-7, nascido em 

14/2/1968, natural de Ecoporanga-RS, filho de Arnaldo Gregório Pinto e 

Armezinda Candida Pinto, por reconhecer, ex ofício – CPP, art. 61 –, a 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, tudo com fundamento 

no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CP.Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de 

emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos atos de ofício - 

Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Transitada em julgado, arquive com 

as baixas e anotações devidas.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública/Advogado, atendendo ao disposto no art. 1.387 da 

CNGC, in verbis:“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76900 Nr: 2437-24.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Oliveira da Silva 

Sousa - OAB:MT-8310-B, Maciel da Silva Garcia - OAB:MT/ 26.177

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO PENAL em que, por pendente de 

realização, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, a ser conduzida pelo 

magistrado e para a produção da prova oral no dia 19 de agosto de 2020 

(quarta-feira), às 14h45min, e DETERMINO a intimação da parte ré, 

advertindo-o(s) de que o “processo seguirá sem a presença do acusado 

que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de 

comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço ao juízo” – CPP, art. 367, com 

redação dada pela Lei n. 9.271/1996 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss., de seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).O(A) 

representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria 

Pública, de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, 

incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, 

§ 1º.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-28.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA ROCHA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000256-28.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:GILSON DA 

ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA POLO PASSIVO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 14 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000109-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000109-07.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: HELIO APARECIDO DA SILVA 

EXECUTADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DOELER DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – 

e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa citação e intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos 

locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a 

citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de 

recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 

524 c/c art. 523 c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 
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protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no 

prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a qualificação do 

exequente e do executado, do número do processo, do valor da dívida e 

da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - com a indicação do 

número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para requisitar do 

Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência 

de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora online -, ou 

pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. 

Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda 

que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, 

e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor – 

NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e 

depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de março de 2020 - 12:55:38. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000109-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000109-07.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: HELIO APARECIDO DA SILVA 

EXECUTADO: RENAULT DO BRASIL S.A, DOELER DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – 

e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa citação e intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos 

locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a 

citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de 

recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 

524 c/c art. 523 c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no 

prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a qualificação do 

exequente e do executado, do número do processo, do valor da dívida e 
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da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será acrescido a 

multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - com a indicação do 

número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para requisitar do 

Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência 

de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora online -, ou 

pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. 

Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda 

que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, 

e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor – 

NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e 

depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 13 de março de 2020 - 12:55:38. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68549 Nr: 1197-34.2016.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Helena Martins, Antonio Carlos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SANDRA HELENA 

MARTINS e ANTONIO CARLOS BEZERRA, por reconhecer ex ofício – CPP, 

art. 61 - a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL do ilícito 

descrito no CP, art. 140 c/c art. 141, IV, com fundamento no art. 92 da Lei 

n. 9.099/95 e o art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CP.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54, 55 e 87 -, sendo isento do pagamento de 

emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos atos de ofício - 

Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.

Aguarde o já determinado em relação ao crime remanescente de 

difamação – CP, art. 139 c/c art. 141, I.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo 

ao disposto no art. 1.387 da CNGC e Enunciado Criminal n. 105 do FONAJE 

(Aprovado no XXIV Encontro - Florianópolis/SC), respectivamente, in 

verbis:(...)

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3781 Nr: 462-96.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sul América Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEFA MARIA DE SOUZA, Cpf: 

34678140182, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/08/2000.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO, REP. PELO PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO-PGE em face de SUPERMERCADO SUL AMÉRICA LTDA e 

JOSEFA MARIA DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de execução fiscal conforme lei n° 6.830, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000930/00/2000.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/06/2000

 - Valor Total: R$10.770,89 - Valor Atualizado: R$10.770,89 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.I. Processo em ordem. II. 

CUMPRA-SE na íntegra a decisão retro.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO DE ARAÚJO 

BALIEIRO, digitei.

Arenápolis, 02 de dezembro de 2019

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45093 Nr: 973-06.2014.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlita Ricas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 ª Ciretran - Arenápolis/MT-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseli Raquel Ricas - 

OAB:MT/16.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kamila Aparecida Correa do 

Espírito Santo - OAB:14133/O

 Pela presente, impulsionam-se os autos intimando a parte autora para 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários, bem como, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-91.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA OAB - 206.267.891-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SENA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA EM PDF.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-15.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON ALVES SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010189-15.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: ISABELLA AMARAL FERREIRA Endereço: 

Rua Rua Castelo Branco, s/n., Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ADEMILTON ALVES SILVA Endereço: 

Rua Castelo Branco , 627, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, fornece os dados necessários para levamento dos 

valores vinculados aos autos. ARENÁPOLIS, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-67.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010160-67.2012.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

24.822,69 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO FERNANDES Endereço: Estrada 

BR 364, KM 701, KM 701, FAZENDA FLOR DA SERRA, ZONA RURAL DO 

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL Endereço: Avenida PREFEITO 

CAIO, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o dados bancários 

para levantamento dos valores vinculados aos autos. ARENÁPOLIS, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000961-96.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000961-96.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.070,63 POLO ATIVO: Nome: LUIZ EDUARDO PIROSELI Endereço: Rua 

Presidente Costa e Silva, 285, S, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução 

Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE, acima qualificadas, 

para, querendo, manifeste acerca do cálculo formulado pelo Departamento 

Auxiliar da Presidência, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-19.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELICE FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000162-19.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 1.319,89 ESPÉCIE: 
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[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSELICE FRANCISCA DE 

OLIVEIRA Endereço: JOAO ALVES DA SILVA, 760, VILA ALTA, SANTO 

AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2031, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

27/05/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 16 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-62.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JERUZA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000476-62.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:JERUZA LEITE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 16 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 16/2019-DF

O M.M. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, Dr. 

Fabio Petengill, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 

pela Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

CONSIDERANDO o teor da Recomendação nº 30, de 10 de fevereiro de 

2010, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a alienação 

antecipada de bens apreendidos e que possuam risco deterioração, pelos 

juízos de competência criminal;

CONSIDERANDO o teor do artigo 144 do Código de Processo Penal, 

segundo o qual o juiz determinará a alienação antecipada para 

preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer 

grau de deterioração, depreciação, ou quando houver dificuldade para 

sua manutenção;

CONSIDERANDO o disposto no § 4º, do art. 60, da Lei nº 11.343/06, 

segundo o qual, após a instauração da competente ação penal, o 

Ministério Público, mediante petição autônoma, requererá ao juízo 

competente que, em caráter cautelar, proceda a alienação antecipada dos 

bens apreendidos;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º - A da Lei nº 9.613/98, o qual 

prevê que a alienação antecipada, para preservação do valor do bem sob 

constrição, será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 

Público ou por solicitação da parte interessada;

CONSIDERANDO as disposições do Código de Processo Civil sobre o 

assunto, especificamente o art. 852, segundo o qual o juiz autorizará a 

alienação antecipada de bens penhorados quando: I – se tratar de 

veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens 

móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de reduzir os encargos à 

administração judiciária pela manutenção de bens em depósito público, 

bem como todas as razões de ordem operacional e de segurança que 

envolvam a guarda de bens;

RESOLVE:

ESTABELECER diretrizes sobre a guarda e disposição de bens 

apreendidos, nos termos dos dispositivos seguintes.

DOS PROCEDIMENTOS ORDINÁRIOS

Art. 1º. Determinar o depósito em juízo tão somente de bens que estejam 

vinculados a processos ou a procedimento criminal em tramitação, 

devidamente registrados, de modo que seja possível relacioná-lo a um 

número de processo ou, ao menos, a um número de protocolo;

Parágrafo único. É vedado o recebimento de bens oriundos de ações de 

natureza cível, sem a devida autorização do juiz competente.

Art. 2º. Caberá ao gestor-geral do fórum o recebimento dos bens 

apreendidos, competindo-lhe proceder, após a devida conferência, ao 

registro, acondicionamento e encaminhamento dos bens ao depósito do 

Fórum ou local apropriado, bem como promover o respectivo cadastro no 

Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA) do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), nos termos da Resolução nº 63, de 16 de dezembro de 

2008, do CNJ.

DA DESTINAÇÃO DOS BENS

Art. 3º. Os bens notoriamente imprestáveis ou sem valor apreciável serão 

imediatamente destruídos, mediante o respectivo termo.

Art. 4º. Os bens perecíveis deverão ser avaliados e destinados através 

de leilão, precedidos de publicação de edital de 10 (dez) dias, quando não 

houver risco de iminente perecimento.

§1º Na hipótese de processos atualmente em andamento ou naqueles já 

findos, fica dispensada a expedição do edital desde que decorrido mais de 

01 (um) ano da apreensão do bem, sem manifestação de possíveis 

interessados.

Art. 5º. Os bens móveis apreendidos, inclusive os mobiliários de qualquer 

natureza, desde que dispensáveis à instrução e julgamento de processos 

criminais ainda pendentes, deverão ser alienados, através de leilão 

judicial, depositando-se os valores arrecadados em conta judicial 

vinculada ao respectivo processo, onde serão conservados até sua 

restituição, perda ou destinação por ordem judicial, descontadas as 

despesas de apreensão, transporte, armazenagem e processamento da 

venda.

Parágrafo primeiro. O procedimento constante do caput deverá ser 

realizado de acordo com o Manual de Bens Apreendidos do CNJ, bem 

como as regras para a execução de devedor solvente.

Parágrafo segundo. Se deserto ou fracassado o leilão, este deverá ser 

repetido por mais uma vez e, não havendo arrematante, os bens serão 

destinados à doação ou destruídos, conforme for o caso.

Art. 6º. A avaliação do bem será realizada através de oficial de justiça ou, 

havendo interesse, pelo leiloeiro oficial nomeado, os quais deverão 

certificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 5 dias.

Art. 7º. O edital de hasta pública (leilão) referido no art. 4º deverá ser 

expedido nos termos do Manual de Bens Apreendidos do CNJ, com a 

observância das regras do art. 670 e seguintes do CPC;

Art. 8º. As datas para realização do leilão poderão ser designadas pela 

Escrivania, das quais deverão ser intimados o Ministério Público e os 

defensores dos interessados pelo DJ eletrônico;

Art. 9º O leiloeiro nomeado deverá ser intimado a realizar o ato, no prazo 

de 15 dias, por meio eletrônico, fixando-se, desde já, como preço mínimo 

em 50% da avaliação e autorizando a negociação, via leiloeiro, da forma 

de pagamento, limitada aos percentuais e quantidade de prestações 

fixadas no art. 895 do NCPC.

Art. 10. Os bens a serem leiloados, preferencialmente, deverão ser 

organizados em lotes ou em conjunto com outros bens de mesma 

natureza, de modo a alcançar maior visibilidade e interesse/procura de 
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eventuais interessados.

Art. 11. O edital deverá ser fixado no lugar de costume e publicado na 

rede mundial de computadores, em especial nos sítios eletrônicos 

especializados em alienações judiciais.

 Parágrafo único. Os dados referentes à data e ao local do leilão deverão 

ser repassados aos órgãos de mídia falada e escrita da região (sites de 

notícias, rádio, televisão, jornais, redes sociais, etc.), para ampla 

divulgação, bem como à Assessoria de Comunicação do TJMT, com a 

mesma finalidade, sobretudo como forma de convocação de pessoas que 

tenham bens apreendidos para solicitar a restituição ou de interessados 

na venda dos bens.

Art. 12. Os bens deverão ser entregues imediatamente aos arrematantes, 

assim que forem expedidos os mandados de entrega de bens pela 

Escrivania, sendo que os débitos pendentes a título de multas e IPVA 

serão descontados do valor da venda.

Art. 13. Os bens que forem declarados perdidos também deverão ser 

alienados nos termos da presente Portaria.

Art. 14. Oportunamente, deverá ser expedido ofício à Corregedoria Geral 

de Justiça do Mato Grosso informando o resultado do leilão.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

portarias anteriores versando sobre o mesmo tema, e se sujeitando a 

alterações e adaptações nos moldes de eventuais modificações 

normativas, em especial na CNGC/MT.

Publique-se, afixando-se no local de costume.

Remeta-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça estadual, ao 

representante do Ministério Público Estadual que atua perante o juízo e à 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Regional, para conhecimento.

Cumpra-se.

Aripuanã/MT, 06 de março de 2020.

(Assinatura Digital)

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº. 07/2020-DF

O Excelentíssimo Doutor FABIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 CONSIDERANDO a inexistência de Núcleo da Defensoria Pública na 

Comarca de Aripuanã, o que deixa deficiente a proteção constitucional 

assegurada aos hipossuficientes, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da 

Constituição da República;

CONSIDERANDO que diante da omissão estatal, é necessária a nomeação 

de defensores ad hoc, dentre os profissionais regularmente inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil, para acompanhamento das ações, 

assistência em audiências cíveis e criminais, e ainda realização de Júris 

Populares, quando houver parte hipossuficiente economicamente 

desassistida de advogado privado;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de criação de um cadastro único 

de advogados habilitados a receber nomeação dativa perante a Comarca 

de Aripuanã, de forma a obedecer aos princípios da impessoalidade e da 

publicidade, ao mesmo tempo, otimizar a prestação dos serviços aos 

diretamente interessados;

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a abertura de EDITAL para a inscrição de advogados 

regularmente inscritos na OAB que queiram exercer atividade jurídica 

como defensor dativo na área cível e/ou criminal em processos que 

tramitam nesta Comarca, bem como para ajuizamento de ações judiciais 

em que a parte revelar-se hipossuficiente, no período compreendido entre 

23 de março de 2020 a 10 de abril de 2020.

O cadastramento dos interessados deverá ser feito pessoalmente, na 

Diretoria do Foro, ou por e-mail (aripuana@tjmt.jus.br) mediante o 

preenchimento do requerimento previsto no Anexo I deste Edital, no qual 

deverá fornecer nome completo, RG, CPF, e-mail, endereço e telefones 

onde possa ser encontrado (comercial e celular), e cópia da carteira da 

OAB, atestando, ainda, qual a sua área de atuação (cível, criminal ou 

ambas), e que se encontra devidamente inscrito como advogado nos 

quadros da ordem dos advogados do Brasil, sob as penas da lei.

Findo o prazo do presente edital, a lista de advogados cadastrados ficará 

disponível na sede deste Juízo, em ordem alfabética, e a nomeação dos 

interessados será realizada, em sistema de rodízio sequenciado entre os 

inscritos, evitando-se privilégios, conforme preceitua o art. 302, da Seção 

21 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça CNGC.

A fixação dos honorários será realizada em conformidade com o previsto 

na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, obedecendo aos 

parâmetros fixados no Tema n. 984 da Jurisprudência em Tese do STJ e o 

art. 85, § 2º e incisos do NCPC, ao término dos trabalhos, devendo o 

Estado suportar o pagamento aos advogados nomeados, nos termos da 

legislação vigente, salvo com relação àquelas hipóteses em que se 

constatar que a parte não fazia jus à nomeação, situação em que ficará 

obrigada ao pagamento da verba honorária diretamente ao causídico 

nomeado.

Cabe apontar que a inscrição pressupõe a ciência do defensor(a) 

inscrito(a) de que as nomeações incidentais também serão feitas 

obedecendo a ordem definida na listagem, devendo todos manter 

disponibilidade para comparecimento imediato às audiências em até 15 

minutos após ser convocado no caso de nomeação imediata para o ato;

Por fim, ficam ainda cientificados o que a recusa imotivada de atuação ou 

justificada de modo genérico (motivos de foro íntimo e similares), em três 

oportunidades, consecutivas ou cinco intervaladas (incluindo-se não 

atendimento do telefone celular/comercial indicado como fonte de contato), 

acarretarão a exclusão da lista geral, sem prejuízo de futuro novo 

cadastramento, ressalvada a avaliação da conveniência e oportunidade 

pelo Juiz Diretor do Foro, em face da justificativa a ser apresentada.

 Deverá a Diretoria do Foro, ainda, oportunamente, efetuar a validação dos 

cadastramentos dos já inscritos, sendo a estes resguardados o direito de 

permanecer na lista, independentemente de novos cadastramentos, salvo 

se formalizado pedido de exclusão.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no local de costume e publicado na forma da Lei, bem como 

encaminhado à OAB/MT. Eu __________________________Carlos 

Alexandre Tiemann, Gestora Geral que digitei.

Aripuanã/MT, 16 de março de 2020.

 (Assinatura Digital)

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53558 Nr: 218-87.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI-COOPERATIVA DE CREDITO RURAL VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL ASSUNÇÃO LTDA ME, 

MARCELO VASCONCELOS ASSUNÇÃO, WLADEMIR VASCONCELOS 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA 

- OAB:658

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes, quanto ao inteiro teor da sentenção de extinção do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62136 Nr: 1969-41.2016.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANDERSON FINCO, HIDEMAR FINCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 V I S T O S.

Cuida-se de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar proposta 

por Pedro Gonçalves da Silva em face de Handerson Finco e Hidemar 
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Finco.

Analisada a petição inicial (ref.44), houve o deferimento do pedido liminar.

Após a realização de alguns atos processuais, as partes pugnaram pela 

extinção do feito, face a ausência de interesse no prosseguimento do 

processo (ref.100).

D E C I D O.

Havendo pedido de desistência da ação pelas partes, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídico no prosseguimento do feito.

Ante a desistência, REVOGO a medida liminar concedida à ref.44.

Custas remanescentes pelos autores.Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 74833 Nr: 1361-72.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário – auxílio 

doença com sua conversão em aposentadoria por invalidez, proposta por 

MARIA DE FATIMA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Analisada a petição inicial, determinou-se que a parte-autora emendasse a 

inicial, apresentando indeferimento do pedido na esfera administrativa 

(ref.04).

À ref.21, a requerente pugnou pela extinção do feito, face a ausência de 

interesse no prosseguimento do processo.

D E C I D O.

Havendo pedido de desistência da ação pelo autor, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídico no prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81046 Nr: 5421-88.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PHILLIPPEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO CENTRO OESTE 

LTDA, DEMENECK MINERADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWELYZE PROTASIEWYTCH - 

OAB:54953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que determinado que o autor apresentasse o novo 

endereço da primeira requerida Transportadora Novo Centro Oeste Ltda 

(ref.41), esse permaneceu inerte, INTIME-O, pessoalmente, para 

manifestar o eventual interesse no prosseguimento do processo, no prazo 

de cinco (5) dias, sob pena de extinção.

Em caso de interesse, deverá no mesmo prazo apresentar novo endereço 

da primeira requerida, bem como manifestar sobre o pedido de exclusão 

do polo passivo da segunda demandada (ref.45).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 84959 Nr: 2272-50.2019.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 VISTOS.

Ante o teor da certidão de tempestividade constante na movimentação de 

ref. 123, RECEBO o Recurso de Apelação interposto pelo réu (ref. 120), 

eis que em conformidade com o artigo 593, inc. I, do Código de Processo 

Penal.

Ato contínuo, intime-se o advogado constituído para que, no prazo de que 

trata o art. 600 do CPP (oito dias), traga aos autos as razões do recurso.

Após, DÊ-SE, imediatamente, vistas dos autos ao Ministério Público para, 

no mesmo prazo supra, oferecer suas contrarrazões recursais.

Ato contínuo, independentemente de juntada de contrarrazões recursais, 

nos termos do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, grafando as nossas melhores homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85267 Nr: 2439-67.2019.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRENE SABINO QUEIROZ 

MEIJON - OAB:111036 , Lívia Lucilene Marra - OAB:67.616

 Ante o exposto e, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, 

MANTENHO as medidas protetivas determinadas nos autos, quais 

sejam:•Proibição ao requerido ALBERTO de se aproximar da requerente 

JUSSARA, no limite de 100 metros;•Proibição a ALBERTO de manter 

contato com a requerente JUSSARA por qualquer meio de 

comunicação;•Proibição a ALBERTO de frequentar a residência e o local 

de trabalho da requerente JUSSARA;PRAZO: 06 meses ou enquanto durar 

o procedimento/processo.Notifique-se imediatamente a vítima, consoante 

previsão do artigo 21 da Lei nº 11.340/2006, cientificando-a de que, caso 

Alberto descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá 

procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local 

para a adoção das medidas pertinentes.Tendo em vista que este Juízo 

entende que o feito em tela é processo cautelar, DETERMINO a CITAÇÃO 

do ofensor para, querendo, contestar em 5 (cinco) dias POR MEIO DE 

ADVOGADO, cientificando-o, ainda, de que o descumprimento de 

quaisquer dessas medidas ensejará a sua imediata prisão preventiva 

(artigo 20 da Lei nº 11.340/2006).Insta consignar que as medidas 

protetivas ora determinadas podem ser revistas a qualquer momento, bem 

como, outras poderão ser aplicadas, previstas na legislação em vigor, 

sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem (Lei 

nº. 11.340/2006, art.22, § 1º).Cientifiquem-se o Ministério Público e o 

Delegado da Polícia Civil, inclusive para fins de controle do cumprimento da 

ordem, autorizando desde logo, a prisão cautelar se flagrado o agressor 

desobedecendo as medidas de restrição impostas.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010264-67.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANTONIO MISSIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON LINS DE FARIA (EXECUTADO)

ALCIR ALVES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010264-67.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: VILMAR ANTONIO MISSIO 

EXECUTADO: ALCIR ALVES DE ANDRADE, AILTON LINS DE FARIA V I S T 

O S. Verifico que o feito se encontra pendente de recebimento da fase de 

cumprimento de sentença. Contudo, de um simples passar de olhos pelo 

cálculo atualizado da dívida apresentado pelo exequente (id.21568430), 

verifico excesso no valor indicado, bem como percebe-se à ausência de 

indicativos básicos para aferição do montante de forma discriminada. 

Neste passo, antes analisar o eventual recebimento da Inicial, determino a 

intimação do credor para apresentar cálculo atualizado da dívida de forma 

correta, devendo ser observado pela parte, que o valor atualizado da 

dívida deve sobrevir de forma discriminada, respeitando os juros e 

correção monetária incidente no rito sumaríssimo, nos termos em que 

dispõe o artigo 524 do Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do 

FONAJE, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Com a 

manifestação ou o decurso do prazo, conclusos com a marcação de 

pedido de cumprimento de sentença. Às providências. Aripuanã/MT, 13 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-29.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGISMAR DOS SANTOS GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000147-29.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: LUZIA GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: REGISMAR DOS SANTOS GUIMARAES V I S T O S. Verifico 

que o feito se encontra pendente de recebimento da fase de cumprimento 

de sentença. Contudo, de um simples passar de olhos pelo cálculo 

atualizado da dívida apresentado pelo exequente, verifico excesso no 

valor indicado, bem como percebe-se à ausência de indicativos básicos 

para aferição do montante de forma discriminada. Neste passo, antes 

analisar o eventual recebimento da Inicial, determino a intimação do credor 

para apresentar cálculo atualizado da dívida de forma correta, devendo 

ser observado pela parte, que o valor atualizado da dívida deve sobrevir 

de forma discriminada, respeitando os juros e correção monetária 

incidente no rito sumaríssimo, nos termos em que dispõe o artigo 524 do 

Código de Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento. Com a manifestação ou o decurso do 

prazo, conclusos com a marcação de pedido de cumprimento de 

sentença. Às providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-39.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNESTO XAVIER DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010175-39.2015.8.11.0088. REQUERENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: HERNESTO XAVIER DOS SANTOS VISTOS. Indefiro 

o pedido do causídico de atualização do débito pelo Contador Judicial, vez 

que é competência da parte apresentá-los quando do pedido de 

Cumprimento de Sentença. Assim, intime-se o credor, a fim de que junte 

aos autos cálculo atualizado do débito, devendo ser observado pela parte, 

que o valor atualizado da dívida deve sobrevir de forma discriminada, 

respeitando os juros e correção monetária incidente no rito sumaríssimo, 

nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de Processo Civil c/c 

enunciado 97 do FONAJE, para assim ser analisado o seu pedido de 

cumprimento de sentença, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. Com o decurso do prazo sem manifestação, arquive-se. 

Havendo a juntada do cálculo, devidamente atualizado, conclusos com a 

marcação pedido de cumprimento de sentença. Às providências. 

Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010119-74.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ZMUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAMAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte executada a cumprir voluntariamente o julgado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (art. 523, §1º, CPC).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000213-38.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000213-38.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O S. 

Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial 

vislumbro que cumprem os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, razão porque recebo a inicial, e determino a citação da 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não 

havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pela 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000285-25.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000285-25.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S. Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública 

nesta Comarca. Em analise a peça inicial vislumbro que cumprem os 
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requisitos dispostos no artigo 319 do Código de Processo Civil, razão 

porque recebo a inicial, e determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados pela exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a utilização do 

sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito ser 

encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-96.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000138-96.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O S. 

Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial 

vislumbro que cumprem os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, razão porque recebo a inicial, e determino a citação da 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não 

havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pela 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000062-43.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHYA CAICARA DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDERI JOSE FEITOZA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000062-43.2018.8.11.0088. REQUERENTE: CINTHYA CAICARA DE 

MENESES REQUERIDO: ALDERI JOSE FEITOZA DA SILVEIRA VISTOS. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais cumulada com 

danos morais, verbalizada por Cinthya Caiçara de Meneses em desfavor 

de Alderi Jose Feitosa da Silveira, objetivando a condenação do requerido 

a arcar com os danos sofridos no acidente de trânsito envolvendo as 

partes (id. 13918752). Designa audiência de conciliação, manifestou-se o 

requerido pugnado pela nomeação de defensor dativo, por ser pessoa 

hipossuficiente, juntando como meio de comprovação do alegado extrato 

do Holerite da sua verba salarial, que em analise abstrai-se que sua renda 

mensal liquida perfaz o montante de R$ 3.062,19 (id. 16017513). De 

proemio, saliento que não me convenço de que a interpretação da norma 

preconizada na Lei nº 1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no 

art. 99, § 3º, do NCPC, signifique que toda vez que a pessoa física 

declarar-se pobre, automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer 

juízo crítico sobre isso. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). Nesses moldes, considerando 

que o requerido não demonstrou a dificuldade financeira alegada, bem 

como constatado não ser pessoa hipossuficiente enquadrada na Lei nº 

1060/50, INDEFIRO o pedido de nomeação de advogado dativo, 

considerando o disposto no artigo 9º da Lei nº 9099/95, intime-se o 

requerido para que constitua advogado nos autos. Outrossim, diante da 

não concretização do ato conciliatório, designo-o para data de 20 de Abril 

de 2020 ás 13:30 min. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-05.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000071-05.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve resumo dos 

fatos relevantes do feito. Trata-se de ACAO DE EXECUCAO CONTRA A 

FAZENDA PUBLICA, ajuizada por ANDREY PHILIPE KERBER, em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada Execução de Titulo Executivo, 

de honorários advocatícios como defensor dativo, referente ao processo 

de numero: PROCESSO Nº 1154-78.2015.8.11.0088 -Código 57899, 10 

URH’S ANO 2017, valor total de R$ 8.800,50 (oito mil, oitocentos reais e 

cinqüenta centavos). A parte exeqüente postula o valor de R$ 8.800,50 

(oito mil, oitocentos reais e cinqüenta centavos). Recebida a inicial, fora 

determinada a citação da parte executada. Devidamente citada, a parte 

Executada não opôs Embargos a Execução, conforme manifestação no id. 

18712201. O Exeqüente apresentou a referida certidão, a qual fora 

devidamente arquivadas pelo cartório. Eis o breve relato. Passo a 

fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, eis que a matéria nele versada envolve apenas matéria de 

direito, estando as alegações suportadas em provas documentais, 

dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de testemunhas. Sendo 

assim, como no caso os documentos juntados aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda, não ha necessidade de produção de 

outras provas. Atente-se que "a decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de titulo executivo, liquido, 

certo e exigível, na forma dos arte. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação a esfera administrativa para a formação do titulo". 

Precedentes: STJ, Agra no Riso 1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2, De 28/09/2015; STJ, Agra 1.370.209/ES, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, De 14/06/2013; STJ, Agra no 

Ares 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, De 20/10/2014. Tendo em vista a ausência 

de embargos e a certeza, liquidez e exigibilidade da decisão que arbitrou 

os honorários, cabe sua homologação. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o calculo apresentado pela 

parte exeqüente R$ 8.800,50 (oito mil, oitocentos reais e cinqüenta 
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centavos), correspondente a certidão de honorários por atuação como 

defensor dativo acima descritas. EXPECA-SE a pertinente Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento do debito, 

atentando-se as normas pertinentes (e. g., arte. 535, §3º, do CPC e 100, 

caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 

10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da 

Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio de 

RPV); Com fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de 

condenar em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Age-R no Age-R no 

AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. De 25.04.12). Com fulcro no artigo 

39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Publica ao pagamento 

das custas. Submeto os autos ao MIL Juiz Supervisor para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. ANDREIA FERNANDES DOS 

SANTOS Juíza Leiga ARIPUANÃ, 12 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-80.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SCHMITZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010138-80.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: LUIZ DE MATTOS EXECUTADO: 

VALDEMIR SCHMITZ VISTOS. Trata-se de ação de execução de quantia 

certa, verbalizada por Luiz De Mattos, em desfavor de Valdenir Schitz, 

objetivando a satisfação da divida exequenda fruto de nota promissória. 

Manifesta-se o exequente pleiteando pela juntada do calculo atualizado da 

divida, bem como a expedição de certidão de credito para inclusão de 

protesto, por fim requer a extinção do feito diante da não localização de 

bens em nome do executado (id. 21833117). Considerando a inexistência 

de bens penhoráveis do devedor, a fim de conferir efetividade à 

prestação jurisdicional defiro o pedido para expedição de certidão de 

crédito do valor atualizado do débito para fins de protesto perante o 

cartório extrajudicial. Outrossim, considerando a ausência de bens 

expropriáveis do executado e diante da desistência do exequente em dar 

prosseguimento ao feito, DECLARO EXTINTA a presente execução de 

título extrajudicial. Transitada em julgado, expeça-se a certidão de crédito 

ao exequente e, após, nada sendo requerido arquive-se com as cautelas 

de praxe. Sem custas e honorários em virtude do disposto no art. 55, da 

Lei nº 9.099/95. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Juína/MT, 3 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-82.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora, para querendo, dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-77.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010112-77.2016.8.11.0088. REQUERENTE: FABIO FERNANDES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT V I S T O 

S, Diante da decisão proferida pela Turma Recursal Julgadora, a qual 

negou seguimento do recurso interposto (id. 29376897), intimem-se as 

partes para manifestarem o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

pena de extinção do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã/MT, 16 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000320-82.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDO LEMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAR a parte autora, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 13/04/2020 às 14 horas, a ser realizada na sede 

deste juízo, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

acarretará na extinção do processo. 2. Deverá(ão) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000644-09.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000644-09.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se 

de execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra 

a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como 

defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria 

Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial vislumbro que cumprem 

os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de Processo Civil, razão 

porque recebo a inicial, e determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados pela exequente, os quais, 

todavia, ficam pendentes de confirmação quando da implantação do 

módulo de cálculos de precatórios desenvolvido pelo TJMT e cuja 

implantação e instalação será em breve calendarizada pela Presidência do 

Sodalício conforme anunciado na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 

0056041-48.2016) . Empós, em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM, 

remetam-se as cópias necessárias dos documentos constantes da 

presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor. Ato contínuo, 

expeça-se requisição de pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na 

hipótese de ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 73151 Nr: 303-34.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES MARTINHO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5862-MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18389/O

 RECEBO a denúncia ofertada, na forma em que foi posta em 

juízo.Relembre-se que, nesta seara, somente cabe a rejeição da denúncia 

ou seu arquivamento quando a peça acusatória seja manifestamente 

viciada ou inepta, a teor do que preconizam as Cortes Superiores:“A 

denúncia é uma proposta da demonstração de prática de um fato típico e 

antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação 

e à contradita, e apenas deve ser repelida quando não houver indícios da 

existência de crime ou, de início, seja possível reconhecer, 

indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando não houver, 

pelo menos, indícios de sua participação” (HC 90.201/RO, Primeira Turma 

Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJU de 31/08/2007)Ato contínuo, diante da não 

concretização da audiência instrutória de Ref. 35, designo novo ato 

processual para o dia 23 de junho de 2020 ás 14h:15 min. Intime-se o 

denunciado, bem como seu advogado constituído nos autos para que 

compareçam a solenidade.Considerando que o endereço da testemunha 

Edevar Sovete é na Comarca de Foz do Iguaçu (Ref. 45), determino que 

expeça-se carta precatória com a finalidade de proceder a oitiva do 

agente. Ciência ao MP.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Aripuanã/MT 17 de Fevereiro de 2020.FABIO PETENGILLJuiz 

de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-81.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA ROSA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000139-81.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: VALMIR DIAS DA SILVA 

EXECUTADO: ROBSON DA ROSA CARDOSO VISTOS. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por Valmir Dias da Silva em face 

de Robson da Roza Cardoso perante o Juizado Especial. Cite-se o 

executado, bem como intime-o, por correspondência, com aviso de 

recebimento em mão própria (ou por OFICIAL, se necessário), para 

pagamento do valor indicado pelo exequente (atualizados até a data do 

efetivo pagamento), no prazo de 03 dias (art. 829 do CPC), contado da 

realização da citação. No ato da citação, caso feita por Oficial de Justiça, 

este deve indagar o executado se tem interesse na conciliação, 

especificando qual a proposta de acordo. Em caso de CITAÇÃO positiva, 

não havendo notícia de pagamento (a ser prestada pelo executado) no 

prazo, conclusos para análise do pedido de penhora “on line”. Caso a 

Executado não seja encontrado, conclusos para extinção do processo, 

sem prejuízo de nova citação se assim requerer a tempo o exequente; 

HAVENDO PAGAMENTO, ao exequente para se manifestar, fazendo 

conclusos após isso. Caso requerido, AUTORIZA-SE a expedição de 

certidão para fins de averbação (art. 828 do CPC). Às providências. 

Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000213-38.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000213-38.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O S. 

Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial 

vislumbro que cumprem os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, razão porque recebo a inicial, e determino a citação da 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não 

havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pela 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000285-25.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000285-25.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S. Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública 

nesta Comarca. Em analise a peça inicial vislumbro que cumprem os 

requisitos dispostos no artigo 319 do Código de Processo Civil, razão 

porque recebo a inicial, e determino a citação da Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados pela exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a utilização do 

sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito ser 

encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-54.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZE DE AVILA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 
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1000199-54.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MARIZE DE AVILA DE CARVALHO V I S T O S. Da 

analise da Inicial, de um simples passar de olhos pelo cálculo atualizado da 

dívida apresentado pelo exequente, verifico excesso no valor indicado, 

bem como percebe-se à ausência de indicativos básicos para aferição do 

montante de forma discriminada. Neste passo, antes analisar o eventual 

recebimento da Inicial, determino a intimação do credor para apresentar 

cálculo atualizado da dívida de forma correta, devendo ser observado pela 

parte, que o valor atualizado da dívida deve sobrevir de forma 

discriminada, respeitando os juros e correção monetária incidente no rito 

sumaríssimo, nos termos em que dispõe o artigo 524 do Código de 

Processo Civil c/c enunciado 97 do FONAJE, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Com a 

emenda ou o decurso do prazo, conclusos com a marcação petição inicial 

Às providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-96.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000138-96.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: ADRIANO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO V I S T O S. 

Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em analise a peça inicial 

vislumbro que cumprem os requisitos dispostos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, razão porque recebo a inicial, e determino a citação da 

Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não 

havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pela 

exequente. Em cumprimento aos Provimentos nº 06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao exequente. Na hipótese de ser 

apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-42.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO GONCALVES DAMASCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000161-42.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: HILDO GONCALVES 

DAMASCENO EXECUTADO: JOSE CARLOS DA MOTA VISTOS. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Como é 

cediço, a ação monitória nada mais é do que um procedimento especial de 

cobrança, no qual a parte requerente deve apresentar prova escrita do 

seu crédito. O devedor é intimado para apresentar embargos monitórios, 

os quais tramitam segundo o procedimento ordinário do CPC. Ao final, 

acaso vitorioso, o credor obtém um título executivo. Tendo em vista os 

contornos necessários à tutela do direito material estampado, o legislador 

reservou rito especial à ação monitória, o qual se encontra disciplinado 

nos artigos 700 e seguintes do CPC. Justamente em razão da 

especialidade do rito, há patente incompatibilidade com o procedimento 

sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual foge deste Juizado 

Especial Cível a competência para processar e julgar a lide trazida à baila. 

Há precedente neste sentido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. 

DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À 2ª VARA CÍVEL DE FERRAZ DE 

VASCONCELOS. REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

MESMA COMARCA. RITO INCOMPATÍVEL. DESCABIMENTO. 1. Os 

Juizados Especiais estabelecidos pelas Leis 9.099/95 e 12.153/09 visam à 

rápida solução dos litígios, sendo regidos, dentre outros, pelos critérios da 

simplicidade, celeridade e economia processual. 2. Observe-se que o 

procedimento monitório eleito pelo autor encontra-se na Parte Especial do 

Código de Processo Civil, figurando entre um dos Procedimentos Especiais 

contidos no Título III, de modo que se efetiva mediante a realização de rito 

especial próprio, mostrando-se, assim, incompatível seu processamento 

perante os Juizados Especiais. 3. Conflito de Competência julgado 

procedente para determinar o processamento junto ao Juízo suscitado. 

(TJ-SP 00153604820188260000 SP 0015360-48.2018.8.26.0000, Relator: 

Artur Marques (Vice Presidente), Data de Julgamento: 04/05/2018, Câmara 

Especial, Data de Publicação: 04/05/2018). Denota-se a patente 

incompatibilidade de processamento, eis que o rito da ação monitória não 

comporta adaptação ao procedimento adotado na Lei n. 9.099/95, sem que 

haja a sua completa descaracterização. Nesta senda, tendo em vista a 

ausência do pressuposto processual da competência, a extinção do 

presente feito é à medida que se impõe ao caso em tela. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLVER O MÉRITO. Sem custas 

e honorários, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-30.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BIG CAR SOM E ACESSORIOS LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F L B MADEIRAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000662-30.2019.8.11.0088. INTERESSADO: BIG CAR SOM E 

ACESSORIOS LTDA - ME REQUERIDO: F L B MADEIRAS - EIRELI - ME 

VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Como é cediço, a ação monitória nada mais é do que um procedimento 

especial de cobrança, no qual a parte requerente deve apresentar prova 

escrita do seu crédito. O devedor é intimado para apresentar embargos 

monitórios, os quais tramitam segundo o procedimento ordinário do CPC. 

Ao final, acaso vitorioso, o credor obtém um título executivo. Tendo em 

vista os contornos necessários à tutela do direito material estampado, o 

legislador reservou rito especial à ação monitória, o qual se encontra 

disciplinado nos artigos 700 e seguintes do CPC. Justamente em razão da 

especialidade do rito, há patente incompatibilidade com o procedimento 

sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual foge deste Juizado 

Especial Cível a competência para processar e julgar a lide trazida à baila. 

Há precedente neste sentido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. 

DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À 2ª VARA CÍVEL DE FERRAZ DE 

VASCONCELOS. REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

MESMA COMARCA. RITO INCOMPATÍVEL. DESCABIMENTO. 1. Os 

Juizados Especiais estabelecidos pelas Leis 9.099/95 e 12.153/09 visam à 

rápida solução dos litígios, sendo regidos, dentre outros, pelos critérios da 

simplicidade, celeridade e economia processual. 2. Observe-se que o 
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procedimento monitório eleito pelo autor encontra-se na Parte Especial do 

Código de Processo Civil, figurando entre um dos Procedimentos Especiais 

contidos no Título III, de modo que se efetiva mediante a realização de rito 

especial próprio, mostrando-se, assim, incompatível seu processamento 

perante os Juizados Especiais. 3. Conflito de Competência julgado 

procedente para determinar o processamento junto ao Juízo suscitado. 

(TJ-SP 00153604820188260000 SP 0015360-48.2018.8.26.0000, Relator: 

Artur Marques (Vice Presidente), Data de Julgamento: 04/05/2018, Câmara 

Especial, Data de Publicação: 04/05/2018). Denota-se a patente 

incompatibilidade de processamento, eis que o rito da ação monitória não 

comporta adaptação ao procedimento adotado na Lei n. 9.099/95, sem que 

haja a sua completa descaracterização. Nesta senda, tendo em vista a 

ausência do pressuposto processual da competência, a extinção do 

presente feito é à medida que se impõe ao caso em tela. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLVER O MÉRITO. Sem custas 

e honorários, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-72.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO GONCALVES DAMASCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA MOTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000159-72.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: HILDO GONCALVES 

DAMASCENO EXECUTADO: REGINALDO DA MOTTA VISTOS. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Como é cediço, a 

ação monitória nada mais é do que um procedimento especial de 

cobrança, no qual a parte requerente deve apresentar prova escrita do 

seu crédito. O devedor é intimado para apresentar embargos monitórios, 

os quais tramitam segundo o procedimento ordinário do CPC. Ao final, 

acaso vitorioso, o credor obtém um título executivo. Tendo em vista os 

contornos necessários à tutela do direito material estampado, o legislador 

reservou rito especial à ação monitória, o qual se encontra disciplinado 

nos artigos 700 e seguintes do CPC. Justamente em razão da 

especialidade do rito, há patente incompatibilidade com o procedimento 

sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual foge deste Juizado 

Especial Cível a competência para processar e julgar a lide trazida à baila. 

Há precedente neste sentido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. 

DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À 2ª VARA CÍVEL DE FERRAZ DE 

VASCONCELOS. REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

MESMA COMARCA. RITO INCOMPATÍVEL. DESCABIMENTO. 1. Os 

Juizados Especiais estabelecidos pelas Leis 9.099/95 e 12.153/09 visam à 

rápida solução dos litígios, sendo regidos, dentre outros, pelos critérios da 

simplicidade, celeridade e economia processual. 2. Observe-se que o 

procedimento monitório eleito pelo autor encontra-se na Parte Especial do 

Código de Processo Civil, figurando entre um dos Procedimentos Especiais 

contidos no Título III, de modo que se efetiva mediante a realização de rito 

especial próprio, mostrando-se, assim, incompatível seu processamento 

perante os Juizados Especiais. 3. Conflito de Competência julgado 

procedente para determinar o processamento junto ao Juízo suscitado. 

(TJ-SP 00153604820188260000 SP 0015360-48.2018.8.26.0000, Relator: 

Artur Marques (Vice Presidente), Data de Julgamento: 04/05/2018, Câmara 

Especial, Data de Publicação: 04/05/2018). Denota-se a patente 

incompatibilidade de processamento, eis que o rito da ação monitória não 

comporta adaptação ao procedimento adotado na Lei n. 9.099/95, sem que 

haja a sua completa descaracterização. Nesta senda, tendo em vista a 

ausência do pressuposto processual da competência, a extinção do 

presente feito é à medida que se impõe ao caso em tela. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLVER O MÉRITO. Sem custas 

e honorários, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Aripuanã/MT, 13 de março de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-80.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI APARECIDA PAULUK SCHAEDLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000163-80.2018.8.11.0088. REQUERENTE: SOELI APARECIDA PAULUK 

SCHAEDLER REQUERIDO: AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA V I S T O 

S. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Conforme noticiado (id. 20732557), as partes 

firmaram acordo em relação ao objeto do presente processo. Havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para 

que produza os efeitos legais e de direito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Ante a renúncia do prazo recursal, ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Dispensada a intimação das partes, nos termos do 

art. 914 da CNGC. Às providências. Aripuanã/MT, 16 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-90.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANIDE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010083-90.2017.8.11.0088. REQUERENTE: FRANCISCO CANIDE DE 

BRITO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. V I S T O S. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Conforme noticiado (id. 17714472), as partes firmaram acordo em relação 

ao objeto do presente processo. Havendo composição amigável, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as 

partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do art. 914 da CNGC. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às 

providências. Aripuanã/MT, 16 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010171-36.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO BERNARDES DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010171-36.2014.8.11.0088. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ADALTO BERNARDES DUTRA V I S T O S. Cuida-se de 

execução de título judicial, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, 

não encontrou o executado para citação. Ressalta-se que o feito tramita 

há mais de 05 anos. Diante desse quadro fático, incide, ineroxavelmente, a 

regra do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO 

EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. 

FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO 

INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 

, § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA 

QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS 

PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pelo próprio exequente, sobre o 

desconhecimento do endereço do executado, extingo a execução, sem 

apreciação de mérito, nos termos da legislação de regência. Caso 

requerido pela parte exequente, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos do enunciado 75 do FONAJE: “ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”. Sem custas nem honorários. 

Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Aripuanã/MT, 16 

de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010037-04.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PEREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMARCIO APARECIDO BELEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010037-04.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: GEOVANE PEREIRA 

GONCALVES EXECUTADO: LIMARCIO APARECIDO BELEM V I S T O S. 

Cuida-se de execução de título judicial, e que, malgrado o longo tempo de 

tramitação, não encontrou o executado para citação. Ressalta-se que o 

feito tramita há mais de 03 anos. Diante desse quadro fático, incide, 

inexoravelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o 

entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pelo próprio exequente, sobre o 

desconhecimento do endereço do executado, extingo a execução, sem 

apreciação de mérito, nos termos da legislação de regência. Caso 

requerido pela parte exequente, expeça-se certidão de crédito, nos 

termos do enunciado 75 do FONAJE: “ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”. Sem custas nem honorários. 

Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Aripuanã/MT, 16 

de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-92.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000729-92.2019.8.11.0088. REQUERENTE: ROZANA ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME VISTOS. Deixo de apresentar o relatório, 

com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se verifica na 

petição de ID. 25752122, a parte autora manifestou-se expressamente 

desistindo da ação. Havendo desistência expressa da parte autora e 
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sendo despicienda a anuência do réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 

90/FONAJE, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe. Portanto, havendo desistência expressa da parte autora a 

extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, 

razão porque, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Aripuanã/MT, 16 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000058-96.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA NOVELLO ARGENTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000058-96.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: NEIVA NOVELLO 

ARGENTA Vistos, etc. Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca 

de Tangará da Serra/MT. Considerando que a missiva e os documentos 

acostados nesta constam como “cópia”, intime-se a parte interessada 

para que traga aos autos documentos válidos, a fim de que seja cumprida 

a presente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providencias. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 154-12.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA, 

CNPJ: 03940830000197, Inscrição Estadual: 51.200.012.969. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/03/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de 

FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Por desmatar área de reserva legal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 982/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/03/2012

 - Valor Total: R$ 854.007,00 - Valor Atualizado: R$ 854.007,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. CITE-SE a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar o débito com seus acessórios ou, no mesmo 

lapso, nomear bens à penhora. Na hipótese de pronto pagamento no 

quinquídio legal ou de não apresentação de embargos no trintídio da lei, 

FIXO desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor em execução, na esteira do art. 20, § 4.°, do Código de Processo 

Civil.Caso não houver pagamento e nem bens oferecidos à penhora, 

PROCEDA-SE o arresto de bens da parte executada, tantos quantos 

bastem para garantir o juízo da execução. Convertido automaticamente o 

arresto em penhora, com nomeação de depositário e, se for o caso, com 

autorização judicial a pedido do interessado, remova-os. Em seguida, 

AVALIEM-SE os bens o senhor Oficial de Justiça, com o laudo respectivo, 

de tudo certificando.Após, INTIMEM-SE a parte executada do arresto e/ou 

da penhora e da avaliação para fins de concordância acerca desta e de 

manejo de embargos do devedor em trinta (30) dias, a contar da referida 

intimação. Se necessário, EXPEÇA-SE edital de intimação com prazo de 30 

(trinta) dias, com envio à imprensa oficial para publicação por conta da 

exequente.DECORRIDO o prazo para oferecimento de embargos à 

execução, consoante retromencionado, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se sobre a penhora e a avaliação. Se recair a constrição 

judicial sobre bens imóveis e sendo casada a parte executada, da 

penhora INTIME-SE o seu cônjuge.Embora isenta de custas judiciais, as 

despesas com a condução do Oficial de Justiça e outros atos decorrentes 

visando o cumprimento das diligências que se fizerem necessárias, assim 

como eventuais publicações para fins de citação ou intimação, deverão 

ser providas pela exequente, nos termos da jurisprudência dominante, 

retratada na súmula 190 do STJ, assim como a orientação da CNGC, item 

3.3.7.5.4.Intimem-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA DE SOUZA 

FEITOSA, digitei.

Brasnorte, 13 de março de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 2810-63.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE HOEPPERS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilza Gomes Machry - 

OAB:8.245-B, Telmo da Rocha Machry - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do CPC. CONDENO a parte autora, observada a justiça gratuita, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor da causa, levando em conta a sua 

simplicidade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as demais 

disposições da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54210 Nr: 979-82.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. RUBIN -ME, JOEL RUBÍN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA- CENTRAIS ELETRICAS 

MOTOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida pelo credor J. Rubin – 

ME em face de Energisa - Centrais Elétricas Matogrossenses s/a.

O executado informou que realizou o pagamento, conforme memorial de 

cálculo atualizado e requer que seja considerada cumprida a obrigação 
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(fls. 259/261).

A exequente requereu a expedição de alvará para levantamento do 

dinheiro, bem como para que a parte executada realize o ressarcimento 

dos valores gastos com as custas e despesas processuais (fls. 274/275).

Alvará Eletrônico expedido às fls. 277.

As partes protocolizaram acordo fls. 288.

O executado informou que procedeu ao pagamento do acordo, conforme 

demostra o comprovante juntado. Diante disso, requereu a extinção do 

feito, considerando que a obrigação foi cumprida (fls. 289).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Certificado o trânsito em julgado, e em nada mais sendo requerido, 

arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 12091 Nr: 282-13.2004.811.0100

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO LUIZ MARTELLI, MARIA APARECIDA 

ALVES MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER RAJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PIOVESAN - 

OAB:OAB/MT 23.046, MARINE MARTELLI - OAB:23062/O, NERCIO 

ANTONIO NOCA - OAB:5.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS TEIXEIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:114.380/148.793

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação demarcatória proposta por Valdevino Luiz MArtelli e 

Maria Aparecida Alves Martelli em face de Nasser Rajab.

 As partes protocolizaram acordo às fls. 531/535.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao eventual pagamento das custas 

remanescentes. Anoto que o artigo 90, §3º, CPC, diz respeito apenas às 

custas remanescentes, e não as custas normais do processo.

 Honorários advocatícios na forma pactuada.

Certifique o Sr. Gestor Judicial se houve a juntada do acordo retro nos 

demais processos a que ele se refere, com posterior conclusão daqueles 

feitos.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 19774 Nr: 447-55.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMO MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em desfavor de Almo Mohr.

Executado devidamente citado à fl. 34.

Às fls. 37/38 o exequente indicou bens do executado a serem 

penhorados.

Foi firmado acordo entre as partes com prazo final até 20.04.2016 

(fls.58/62).

Conforme certidão de fl. 84, decorreu o prazo final para cumprimento do 

acordo.

Intimada a se manifestar, a parte exequente requereu dilação do prazo 

para a manifestação (fl.94).

Decorrido o prazo, intimou-se a exequente a se manifestar no prazo de 15 

dias (fl.95).

À fl.98 juntou-se certidão informando que a parte exequente mesmo 

devidamente intimada na pessoa de seus advogados, deixou transcorrer o 

prazo.

É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC).

 Com efeito, se o autor não promover as diligências que lhe são cabíveis 

para andamento do processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Promova-se o levantamento de eventual penhora.

Condeno o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22740 Nr: 450-39.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente sobre os cálculos de fls. 78/80, com prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24233 Nr: 469-11.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique a secretaria se a parte executada foi intimada do cálculo de fls. 

68.

Em caso negativo, intime-se, com prazo de 15 (quinze) dias.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24252 Nr: 488-17.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 67, aguardando-se o retorno 

dos cálculos para expedição de RPV.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25514 Nr: 301-72.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada dos cálculos de fls. 55/56, com prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para homologação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25368 Nr: 152-76.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norma Cardoso da Silva Sugano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça perante a Secretaria da Vara 

Ùnica, para fins de retirada do título extrajudicial, nos termos da sentença 

de fl. 38-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74071 Nr: 2846-71.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - EPP, 

EUCLIDES JOÃO ENZWELLER, JONES ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

S/A em face de V. J. Industrial Madeireira LTDA e outros.

 A inicial foi recebida à ref. 04.

As partes executadas ofereceram bens à penhora, bem como requereram 

a suspensão do presente feito, pois as partes estavam em tratativa de 

acordo (ref. 23).

As partes protocolizaram acordo à ref.: 37.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

Custas remanescentes pelas partes executadas.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Anoto, por oportuno, que deixo de determinar a suspensão do feito, tendo 

em vista que, no caso de descumprimento do acordado, poderá a parte 

autora pedir o cumprimento da sentença, não havendo qualquer prejuízo 

neste ínterim.

Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, uma vez que não houve 

qualquer ordem de bloqueio expedido por este Juízo.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53129 Nr: 63-48.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzeli Porfírio de Brito Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUZELI PORFÍRIO DE BRITO PINHEIRO, 

Cpf: 43230997115, Rg: 607.682, Filiação: de Arlete Daisy Cichetti de Brito 

e Antonio Porfírio de Brito, data de nascimento: 12/01/1969, brasileiro(a), 

natural de Itaquera-SP, casado(a), professora. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a Parte Executada, para que efetue, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. sentença à fls. 15. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de Custas Judiciais e R$ 146,44 para fins da guia de 

Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar na aba Emitir 

Guia e digitar Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF e o NOME do pagante, clicar em 

Simular Guia, Gerar Guia e Imprimir. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena 

de O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais implicará na restrição 

de vosso nome e CPF junto ao protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, §5.º, da CNGC-TJMT .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIDNEY PEREIRA, digitei.

Brasnorte, 13 de março de 2020

Sidney Pereira Gestor Administrativo 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25138 Nr: 1374-16.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUERINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ QUERINO DE JESUS, Filiação: 

Clarinda Cândida de Jesus e José Querino Ferreira, brasileiro(a), 

casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADO a Parte Executada, para que efetue, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. sentença à fls. 38. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de Custas Judiciais e R$ 146,44 para fins da guia de 

Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar na aba Emitir 

Guia e digitar Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF e o NOME do pagante, clicar em 

Simular Guia, Gerar Guia e Imprimir. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena 

de O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais implicará na restrição 

de vosso nome e CPF junto ao protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, §5.º, da CNGC-TJMT .
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIDNEY PEREIRA, digitei.

Brasnorte, 13 de março de 2020

Sidney Pereira Gestor Administrativo 3 Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63922 Nr: 396-92.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇOObjetivo: Ampliar o diálogo e a consciência pública no 

permanente compromisso da Justiça com a realização da paz, em todos 

os lares e em todas as relações humanas.(...) Designo a data de 26 de 

agosto de 2020, às 13h30min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Consigno que caso a 

testemunha ou o réu resida na Comarca de Colniza/MT, deverá a 

secretaria observar o ofício nº 113/2020, agendando junto ao gabinete e, 

ao mesmo tempo, com a secretaria da vara de Colniza/MT data e hora para 

que a(o) referida(o) inquirição/interrogatório seja realizada(o) por 

videoconferência, devendo intimar o Ministério Público e a Defesa para o 

ato.De mais a mais, determino a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas residentes nas demais Comarcas, caso 

necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Demais 

diligências necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64191 Nr: 605-61.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 09 A 

13 DE MARÇO

Objetivo:

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o douto advogado 

encontra-se devidamente cadastrado no sistema, e, portanto, com acesso 

ao conteúdo dos autos. Assim, deixo de apreciar o pleito de ref. 21, em 

razão da perda do objeto.

Outrossim, intime-se o causídico para apresentar resposta à acusação, no 

prazo e nos termos legais.

Por fim, expeça-se carta precatória no endereço informado à ref. 21, a fim 

de regularizar a citação do acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65143 Nr: 1197-08.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALAIR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:MT / 3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora e 

DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução do mérito, com 

esteio no art. 487, inc. I do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º do 

CPC, observando-se a assistência judiciária gratuita.Não havendo 

manifestação pelas partes, arquivem-se com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A, NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO - 

OAB:18815/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como pontos controvertidos:a)a 

ocorrência e extensão de danos morais;b)nexo de causalidade entre a 

conduta dparte requerida e os danos suportados pela requerente.Para 

tanto, defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

da parte requerente, bem como a inquirição de testemunhas. Defiro, ainda, 

a produção de prova documental, por meio dos documentos já 

apresentados pelas partes.CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para a parte apresente o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2020, às 

15h20min para inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, as 

quais deverão comparecer independentes de intimação. Desde já, 

determino a expedição de carta precatória para oitiva de eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas. Intimem-se as partes, por 

seus advogados, com as advertências legais. Deverão os advogados se 

atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à produção da 

prova testemunhal. Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73891 Nr: 2757-48.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASF, FFDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:MT 21.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença (prestação alimentícia) pelo rito 

expropriatório (art. 528 do CPC).

A inicial foi recebida à ref. 04.

Certificou-se a impossibilidade de citação pessoal do executado, pois este 

encontra-se em lugar incerto e não sabido (ref. 06).

À ref. 15, pedido de habilitação de advogado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela intimação do 

nobre causídico da parte autora, para se manifestar (ref. 17).

A parte autora requereu a citação pela via editalícia do executado (ref. 

18).

É o relatório. Decido.

 Acolho o pedido da parte autora de ref. 18.

Primeiramente, defiro o pedido de habilitação de ref. 15. Atualize-se o 

Sistema Apolo.

No mais, expeça-se edital de citação do executado, Sr. Jucimar Aparecido 

da Silva, com o prazo de 20 (vinte) dias (artigo 257, III do Código de 

Processo Civil).

 Posteriormente, decorrido o prazo da referida citação, certifique a 

secretaria.

Logo, nomeio a advogada Thaís dos Santos Diniz Eilert, OAB/DF 35730, 
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que deverá ser intimada da nomeação e apresentar, nos termos da 

decisão de ref. 04, contestação por negativa geral, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Uma vez aceita a nomeação, proceda-se à habilitação da advogada nos 

autos.

Após, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador constituído, 

para apresentar impugnação à execução, no prazo legal.

Empós, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 182-38.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 (...)Desta forma, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial, 

para atualizar os débitos existentes.Após, intimem-se as partes do cálculo 

atualizado, para se manifestarem e/ou requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Ao mesmo tempo, intime-se, ainda, o executado, para 

se manifestar quanto às parcelas atrasadas apresentadas pela exequente 

(ref.154), no prazo de 03 (três) dias, juntando comprovante de pagamento 

ou justificativa plausível para o não pagamento, sob pena de nova ordem 

de prisão ser emitida.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59617 Nr: 417-05.2016.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADC, ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Regina Okubara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem multa de três salários mínimos, que 

deverão ser depositados em favor do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Diligencie-se no que for cabível, 

observando-se as comunicações e anotações necessárias, determinadas 

no CNGC.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.Certifique-se o trânsito em julgado e, 

caso nada seja requerido pelas partes, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60766 Nr: 977-44.2016.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adileusa Luiz Batista Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Por conseguinte, JULGO extinto o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de averbação ao 

Cartório competente.Em razão da atuação da nobre defensora dativa Dr. 

Milena R. da Silva Lanzarini, OAB/MT 15446, nomeada à ref. 49, CONDENO 

ao Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no 

valor de 2 (dois) URH’s. Expeça-se a certidão, nos termos do provimento 

n. 09/2007 da CGJ.Determino a baixa devida nos registros 

correspondentes, cabendo ao Gestor Judiciário formalizar o elenco de 

diligências pertinentes, a tudo certificando, com as cautelas de 

praxe.Custas processuais pro rata, observando-se serem beneficiarios 

da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 1665-69.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS(FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Isso posto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar 

junto à parte autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

objeto do contrato firmado entre as partes, com fulcro nos arts. 2º e 3º do 

Decreto-lei n. 911/69, confirmando a medida liminar efetivada nos 

autos.Levante-se o depósito judicial do bem.Fica facultada à parte autora 

a prerrogativa do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69.CONDENO a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10 % sobre o valor da causa, dada a simplicidade da causa e o seu 

julgamento antecipado, com esteio no art. 85, § 2º, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da 

CNGC.Diligências Necessárias.Transitado em julgado, arquivem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-89.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO LEITE DE SOUZA - MOTOS - ME (REQUERIDO)

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

HONDA SOUTH AMERICA LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000149-89.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:ADEVAIR 

SALVADOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM POLO PASSIVO: CICERO LEITE DE SOUZA - MOTOS - ME e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Brasnorte Data: 08/05/2020 Hora: 12:15 , no endereço: RUA CURITIBA, 

1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 14 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000260-43.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIR FRANCISCA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 
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finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020 , às 11:45 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT, 16 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000268-20.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JUNICE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de maio de 

2020 , às 12:30 horas (Horário de Cuiabá-MT). Campinápolis-MT, 16 de 

março de 2020. PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37679 Nr: 221-68.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAGA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, decorreu IN ALBIS o prazo para a 

Prefeitura Municipal de Campinápolis responder o oficio encaminhado.

Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para reiterar o Ofício encaminhado anteriormente a 

Prefeitura Municipal.

Nada mais.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000182-13.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALIXTO CRISPIM DOS REIS (REQUERIDO)

GUSTAVO GUARDIANO (REQUERIDO)

JOÃO JOSÉ DA SILVA (REQUERIDO)

ANA MARIA DOS REIS (REQUERIDO)

AUGUSTO DONIZETE CELLONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 591,75 (quinhentos e noventa e um reais e 

setenta e cinco centavos), correspondente ao zoneamento "BR 163", bem 

como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000402-11.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO 

PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ignis Cardoso dos Santos OAB - PR12415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARBAR ELOY DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento da Carta Precatória, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 697,50 (seiscentos e noventa e sete reais e 

cinquenta centavos), correspondente ao zoneamento "Região da Gleba 

Maika", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000296-49.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI POTRICH (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento da Carta Precatória, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), 

correspondente ao zoneamento "Região da Gleba do Macaco", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000773-72.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

A V DE BIASSIO AGRICOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE ANGHEBEN DE PAULA (REQUERIDO)

VALDIR JOSE DE PAULA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento de Carta Precatória, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Industrial", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de 

pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000873-27.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALOISIO VERGUTZ (REQUERIDO)

ROSELI FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

JAIR PAULO VERGUTZ (REQUERIDO)

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 
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que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento de Carta Precatória, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), 

correspondente ao zoneamento "Região da Gleba do Macaco", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000811-84.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA CARPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-42.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ROSALHIA DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000872-42.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS CHECO (REQUERIDO)

CILMARA BONDEZAN CHECO (REQUERIDO)

ADENILSON ANTONIO CHECO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento de Carta Precatória, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Centro - Cláudia", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-36.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MIOTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-28.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. 1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte Reclamante e 

recebo o recurso apresentado por ela em ambos os efeitos (art. 43). 2. 

Intime-se o recorrido para responder em dez dias (art. 42, § 2° da Lei n° 

9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. 4. Diligências Necessárias. Cláudia, 22 de fevereiro de 2019. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000156-20.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GUARANI PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 10/10/2017 Hora: 

14:30 , na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000078-72.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 16/05/2020 as 

18h10min.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000078-72.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a aparte autora para 

apresentar dados da conta bancária para onde serão realizados os 
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depósitos/ transferências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92631 Nr: 4185-50.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes, acusação via 

remessa dos autos e defesa via Dje, para requererem o que entender de 

direito, nos termos da decisão de referência 117, consignando, para tanto, 

o prazo de 05 dias, nos termos da legislação em vigor.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100704 Nr: 3259-35.2019.811.0105

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO BISPO DE MATOS, Filiação: 

Valdirene, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Citação do agressor POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, para, querendo contestar, em 5 (cinco) dias, POR MEIO DE 

ADVOGADO.

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art.11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da inegridade físicae moral da vítima, encaminho o 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS da(s) vítima(s) T.A.C, ante o 

noticiado no(s) Boletim(ns) de Ocorrência(s) 2019.372917, natureza 

AMEAÇA(VIOLÈNCIA DOMÉSTICA), tipicado(s) no(s) Art.147 da 

DECRETO-LEI Nº 2.848/40, tendo como suspeito(s) THIAGO BISPO DE 

MATOS, e de acordo com os termos do mesmo dispositivo legal, 

solicitamos que seja dada ciência ao Ministério Público.

Despacho/Decisão: Vistos,DEFIRO o pleito ministerial de ref. 15. Para 

tanto, CITE-SE o agressor POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

para, querendo contestar, em 5 (cinco) dias, POR MEIO DE ADVOGADO. 

Após, decorrido o prazo sem a contestação, CONCLUSOS para 

deliberação.CUMPRA-SE.De Juína para Colniza/MT, data da assinatura 

eletrônica.VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NEVERTON APARECIDO 

GOSSLER LIMA, digitei.

Colniza, 13 de março de 2020

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89153 Nr: 2361-56.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR CLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, para impugnar, 

caso queira, a contestação de referência 27, bem como para se 

manifestar acerca dos documentos de referência 27 e 28, tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100184 Nr: 2996-03.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wypychovoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257/B

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Carlos 

Roberto Ferreira Martins (OAB 11706/MT), ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS ao Advogado Dativo no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão 

de honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 

4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.Insistindo as partes na 

oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

17/04/2020, às 13h30min, oportunidade em que será interrogado o 

acusado. VISTA as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

quando ao endereço das testemunhas. Havendo informação quanto aos 

endereços das respectivas testemunhas, INTIMEM-SE. Se residentes fora 

dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 

222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o prazo 

de 30 (TRINTA) dias para cumprimento das precatórias. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84123 Nr: 4694-15.2017.811.0105

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Vistos. Considerando que não houve a intimação do requerido, 

REDESIGNO a presente audiência para o dia 20 de março de 2020, às 13h 

e 30 min. EXPEÇA-SE o necessário para intimação do requerido. SAEM os 

presentes intimados.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-30.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

1000107-30.2017.8.11.0105. REQUERENTE: MANOEL MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado na forma 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Não havendo 

preliminares e considerando que as partes não pugnaram pela produção 

de outras provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, passo a 

julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito. De proêmio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista. Nesta linha, o código em 

apreço reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de 

consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como 
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capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do 

consumidor. Impende frisar que a aplicabilidade das normas 

consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. O caso trazido à baila comporta a equiparação da vítima 

do evento danoso à condição de consumidor, conforme a exegese do art. 

17 da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do 

mencionado código, ao tratar da responsabilidade objetiva, diz que “o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços”. Compulsando os autos com 

minúcia, verifica-se que o caso versa equívoco por parte requerida, que 

se consubstanciou na inclusão do nome da parte autora no rol de maus 

pagadores, por meio da negativação de seu nome. A requerida, em sua 

defesa, negou as alegações, disse que o autor de fato contraiu a dívida 

em comento, todavia, não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe competia na 

presente lide. Insta consignar, neste tocante, que a situação se amolda à 

ocorrência de fortuito interno, assim entendido como fato imprevisível 

ocorrido na realização do serviço. Segundo a melhor doutrina, o fortuito 

interno não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque faz parte de 

sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento. A fim de dirimir as 

controvérsias quanto ao tema em apreço, o STJ assentou em súmula 479 

que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias”. Uma vez demonstrada a 

responsabilidade civil da parte ré, passa-se a analisar o dano moral. Insta 

esclarecer que todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver 

dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela 

jurisdicional. Trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Magistrado ao 

decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero 

aborrecimento. Quem vive em sociedade diariamente passa por situações 

de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral 

juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória 

entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais 

passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente 

pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral. Revela-se, in 

casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser presumível o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré de dirimir a responsabilidade 

pelos seus atos, esta ocorre de forma presumida, ou como preconiza a 

melhor doutrina, trata-se do dano moral in re ipsa, descabendo produção 

de prova quanto a sua consequência. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No tocante ao caráter indenizatório e a valoração do dano moral, Caio 

Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Nesta 

senda, referente ao quantum indenizatório, a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) é o valor adequado para que reste satisfeita a função 

reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, bem como não 

importe no enriquecimento sem causa da parte autora. POSTO ISTO e por 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para: DETERMINAR definitivamente a exclusão dos 

apontamentos negativos dos cadastros de inadimplentes no CPF da parte 

autora, em razão dos motivos constantes nestes autos. DECLARAR a 

inexistência do débito em comento, discutido nos autos. CONDENAR a 

parte requerida no pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta 

decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ. Se necessário, oficie-se 

ao(s) órgão(s) de proteção ao crédito para que promova(m) a exclusão do 

nome do requerente de seus cadastros, pelo valor do débito descrito na 

inicial e discutido neste feito, não por outros títulos alheios à presente 

ação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. DESCABE condenação ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por força 

do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. COLNIZA, 17 de 

dezembro de 2019. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-70.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BENEDITO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DURAN CHELA - ME (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n. 1000104-70.2020.8.11.0105 

Vistos, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por VALMIR BENEDITO CARLOS, em face de ALEXSANDRO DURAN 

CHELA – ME e BANCO DO BRASIL S/A, qualificados nos autos. 

Inicialmente, o requerente alega que as requeridas levaram à protesto dois 

títulos de crédito, vindo a tomar conhecimento quanto a estes em 

21.01.2020, ocasião em que recebeu negativa de crédito do Banco Sicoob 

desta Comarca, sendo informado que os títulos foram protestados junto ao 

Cartório do 2º Ofício na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade – 

MT. Por conseguinte, o requerente relata que se deslocou até a Comarca 

de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, onde verificou que a primeira 

requerida, por intermédio do Banco do Brasil S.A, ora segundo requerido, 

apresentou duas duplicatas mercantis, cada uma no valor de R$ 2.567,66 

(dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) 

e, em razão disso, teve todas as suas operações bancárias bloqueadas e 

seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito SERASA e SCPC. 

Reforça ainda que desconhece completamente a origem das mencionadas 

duplicatas, alegando que nunca residiu na Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, tendo residência fixa na zona rural da Comarca de 

Colniza, do mesmo modo que não celebrou qualquer tipo de negócio ou 

transação comercial com a requerida Alexsandro Duran Chela – ME que 

pudesse ensejar o apontamento de protesto dos títulos. Em sede de tutela 

de urgência, o requerente pleiteia a suspensão dos protestos realizados 

pelas requeridas, bem como a exclusão do seu nome do banco de dados 

de proteção ao crédito de proteção ao crédito, com a expedição de ofício 

ao Cartório de Protesto competente. É O RELATÓRIO. DECIDO. A priori, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 c/c art. 99, 

§ 3º, CPC. Cumpre registrar que o caso em tela trata de relação de 

consumo, razão pela qual o pedido será apreciado sob a ótica da Lei n. 

8078/90. Desta forma, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

com fulcro artigo 6º, VIII, do CDC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, devendo 

as requeridas ALEXSANDRO DURAN CHELA – ME e BANCO DO BRASIL 

S.A, apresentarem, quando da realização da audiência de conciliação, 

todos e quaisquer documentos que deram origem ao negócio ou transação 

comercial. Por outro lado, em sede de cognição sumária, noto que a 

negativa do requerente acerca da celebração de negócio ou transação 

comercial com as requeridas recomenda, ad cautelam, a suspensão dos 

protestos e a exclusão do nome do requerente do banco de dados de 

proteção ao crédito, configurando-se a probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) a permitir que o Magistrado se convença da 

verossimilhança da alegação (art. 300, caput, do CPC). Quanto ao 

“periculum in mora”, resta demonstrado, na medida em que a manutenção 

da negativação do seu nome pode advir prejuízos ao requerente, o qual, 
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conforme demonstrado, foi e pode continuar sendo impedido de obter 

crédito bancário e no comércio local, mormente pelo fato que os protestos 

ocorreram em março e abril de 2018. Julgado que sintetiza esse 

entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO APONTAMENTO 

NEGATIVO/SERASA - NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

PROBABILIDADE DO DIREITO - DEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 

300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não 

cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando 

houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito 

reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Restando demonstrada a 

probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da 

tutela de urgência.” (TJ-MG - AI: 10000190767871001 MG, Relator: Valdez 

Leite Machado, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 

23/01/2020) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR a 

suspensão do protesto dos títulos n. 001/003 - Protocolo 9902 e n. 

002/003 - Protocolo 9994, até ulterior decisão judicial, bem como a 

EXCLUSÃO do nome do requerente VALMIR BENEDITO CARLOS, inscrito 

no CPF sob o n. 701.017.362-15, do banco de dados de proteção ao 

crédito, referente aos valores dos mencionados protestos. Para isso, 

DETERMINO: 1) OFICIE-SE ao sistema SERASAJUD e ao SCPC para 

imediato cumprimento; 2) OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício da Comarca 

de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT para que proceda a devida 

suspensão dos protestos; 3) CITEM-SE as requeridas a respeito da 

presente ação, INTIMANDO-AS para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 01 de abril de 2020, às 15h20min 

constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95; 4) INTIMEM-SE as partes, ADVERTINDO-AS de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante com outorga de poderes específicos para 

negociar e transigir), bem como de que a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (artigos 334, §8° e 335, I, ambos do Código de Processo 

Civil); 5) INTIME-SE a parte autora, com as advertências do art. 51, I, da Lei 

n. 9.099/95. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. De 

Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias 

Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17538 Nr: 139-61.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 43778455000145. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOA FAZENDA PÚBLICA 

FEDERAL, por seu procurador legalmente constituído e habilitado moveu a 

presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos 

devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente requer a 

extinção do processo, por conta da prescrição.Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso para prolação de 

sentença.II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOPelo exposto, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo 

Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada).HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 

10% sobre o valor da condenação.SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a 

parte-executada ao pagamento dos honorários, das custas e 

despesas.SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual 

patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a 

intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria). Não tendo 

havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.III DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. 

Cumprir.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de setembro de 

2019P.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 13 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17540 Nr: 140-46.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 43778455000145. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOA FAZENDA PÚBLICA 

FEDERAL, por seu procurador legalmente constituído e habilitado moveu a 

presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos 

devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente requer a 

extinção do processo, por conta da prescrição.Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso para prolação de 

sentença.II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOPelo exposto, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo 

Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada).HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 

10% sobre o valor da condenação.SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a 

parte-executada ao pagamento dos honorários, das custas e 

despesas.SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual 

patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a 

intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria). Não tendo 

havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.III DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. 

Cumprir.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de setembro de 

2019P.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 13 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25226 Nr: 23-31.1998.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 43778455000145. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOA FAZENDA PÚBLICA 

FEDERAL, por seu procurador legalmente constituído e habilitado moveu a 

presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos 

devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente requer a 

extinção do processo, por conta da prescrição.Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso para prolação de 

sentença.II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOPelo exposto, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo 

Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada).HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 

10% sobre o valor da condenação.SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a 

parte-executada ao pagamento dos honorários, das custas e 

despesas.SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual 

patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a 

intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria). Não tendo 

havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.III DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. 

Cumprir.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de setembro de 

2019P.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 13 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27931 Nr: 735-40.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 43778455000145. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOA FAZENDA PÚBLICA 

FEDERAL, por seu procurador legalmente constituído e habilitado moveu a 

presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos 

devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente requer a 

extinção do processo, por conta da prescrição.Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso para prolação de 

sentença.II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOPelo exposto, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo 

Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada).HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 

10% sobre o valor da condenação.SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a 

parte-executada ao pagamento dos honorários, das custas e 

despesas.SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual 

patrono habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a 

intimação se dá com a publicação da sentença (em Secretaria). Não tendo 

havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.III DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. 

Cumprir.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de setembro de 

2019P.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LUISA CALIXTO 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cotriguaçu, 13 de março de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, e 

artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO a parte REQUERENTE, 

através de seu advogado, Dr.: EVALDO LUCIO DA SILVA - OAB 

MT10462-O, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas judiciais no valor total de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos). Sendo R$ 413,40 referente a custas e 

R$ 143,12 alusivos a Taxas judiciais, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preencher os dados 

do processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48989 Nr: 1776-57.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kedma Lis Teixeira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Diante do exposto, necessário se faz o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva e por consequência julgo por sentença extinta a 

punibilidade da autora do fato, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, 

VI, todos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50257 Nr: 2307-46.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MIRANDA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da presente ação de 

procedimento comum promovida por BRASILINO RODRIGUES DE SOUZA, 

qualificado nos autos, em face de VANDERLEI MIRANDA DE SOUZA, 

igualmente qualificado, para EXONERAR o autor da obrigação de pagar 

alimentos ao requerido, pelo que, com resolução de mérito, JULGO 

EXTINTO este feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Sem custas, eis que concedo as partes o beneficio da gratuidade da 

justiça.Expeça-se a competente certidão de Honorários advocatícios em 

favor da advogada do autor conforme fixado anteriormente. Com o transito 

em julgado, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. P. R. I. 

C.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39308 Nr: 1232-40.2015.811.0034

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Banco do 

Brasil S.A, Geovânio Sassagima, Cooperativa de Credito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI, Zema Cia de 

Petróleo, Widal Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Fernando Freitas Fernandes - OAB:19.171, Helder 

Guimarães Mariano - OAB:18.941, Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8909/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

Juliana Zafino Isidoro Ferreira Mendes - OAB:12794-B, Karlos Lock 

- OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, Servio Tulio de 

Barcelos - OAB:14.258-A, VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO - 

OAB:81629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Sobre a petição de ref.288, intime-se a recuperanda/FLORES COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS LTDA para que se manifeste-se no prazo de 

15(quinze) dias. Após vistas ao Administrador, e em seguida ao MPE no 

mesmo prazo.Por fim, conclusos.

Cumpra-se. Às providencias.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48369 Nr: 1544-45.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Noboru Kojima, Ikuo Kojima, Sadako 

Kojima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste-se sobre petição do Executado à ref. 93.

Em relação ao pedido de ref. 94, procedo nesta data o levantamento da 

constrição no sistema RENAJUD, dos veículos JETTA –Placa QCR 3535 – 

Renavam 01140172066 e BIZ C-100 – Placa KAE 8490 – Renavam 

00769106145 de propriedade de YKUO KOJIMA e PEDRO NOBURU 

KOJIMA, respectivamente conforme anexo.

Às providências.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40013 Nr: 67-21.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A. BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT, Marco Aurelio Mestre Medeiros - 

OAB:15401/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo as partes para 

querendo manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias a respeito 

da proposta de honorários periciais no valor de R$ 12.980,00 (doze mil e 

novecentos e oitenta reais), por parte do Perito (ref.123), art. 465, §3º, 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48827 Nr: 1702-03.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes, JOAQUIM ROSA 

SOARES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva 

Munhoz - OAB:21.788, Michael cesar Barbosa Costa - OAB:27.088, 

MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - OAB:27088/O, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972

 Intimação dos Advogados dos requeridos Joaquim Rosa Soares Júnior e 

Josair Jeremias Lopes, para, no prazo legal, apresente suas alegações 

finais, nos autos acima especificados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990 Nr: 201-15.1997.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR RIBEIRO DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Forum da Comarca de 

Dom Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO SANDOVAL RIBEIRO 
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- OAB:3.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAO CONSTA ADVOGADO - 

OAB:

 Intimação da parte requerente, através de seu(s) advogado(s), para se 

manifestar acerca da juntada das informações da carta precatória de fls. 

35/36, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-18.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000111-18.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a 

sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). DOM AQUINO, 16 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 

16/03/2020 18:42:23

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000109-31.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTOS ALVES (REQUERENTE)

FLAVIA CASTRO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GARBELINE FONSECA OAB - MT23328/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000109-31.2020.8.11.0093 REQUERENTE: 

FLAVIA CASTRO FONSECA, MARCIO SANTOS ALVES Vistos. Verifica-se 

que a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de sua advogada constituída, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, no(s) seguinte(s) termo(s): I. Comprove o 

endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, inciso II). Ressalta-se que o não 

atendimento da(s) providência(s) acima declinada(s) acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Com a juntada, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 178 do NCPC. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-82.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA WICKERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

RENI ANTONIO DELIBERALI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 30/10/2019 AS 13:15 HORAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-24.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000114-24.2018.8.11.0093. AUTOR(A): 

ELIZANGELA GARCIA RÉU: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL Vistos. Não 

contestada a ação e inocorrendo o efeito da revelia, por se tratar de 

direito indisponível, intime-se a parte autora para que especifique as 

provas que pretende produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77336 Nr: 832-09.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL STEFANELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, Fabiani Pereira de Souza Dall Alba - OAB:21223

 Isto Posto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o acusado SAUL STEFANELLO FILHO, pela prática do crime 

previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.Passo à fixação da pena, 

considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do estatuto 

penal, atento ao disposto no artigo 68 do mesmo diploma legal.1ª 

FASE.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:A CULPABILIDADE do acusado, ou seja, a 

intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito. Seus 

ANTECEDENTES não se verificam qualquer anotação apta a ser 

valorada.Com relação à CONDUTA SOCIAL do acusado, não há nos autos 

elementos aptos a serem valorados. Não há elementos para aferir sua 

PERSONALIDADE, diante da inexistência de análise especializada. Não há 

como se considerar os MOTIVOS do crime, vez que não ultrapassaram a 

barreira de sua própria tipicidade. As CIRCUNSTÂNCIAS são próprias do 

tipo penal em questão.Não houve CONSEQUÊNCIAS mais graves que as já 

previstas na própria tipicidade.O COMPORTAMENTO das vítimas em nada 

merece ser valorado.DA PENA BASEA pena prevista para o crime 

tipificado no artigo 14 da lei 10.826/03 é de reclusão de 02 a 04 anos e 

multa. De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido 

diploma legal, FIXO A PENA-BASE em 02 anos e 10 dias multa. 2ª 

FASEVerifico a existência das circunstâncias atenuantes da confissão 

(art. 65, III, “d”, CP), contudo, deixo de aplicá-las em observância à Súmula 

231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em 02 anos e 10 

dias multa.3ª FASENa TERCEIRA FASE, não há causas de diminuição e 

aumento da pena, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de 02 anos e 

10 dias multa, como necessária e suficiente para a prevenção e 

repressão do crime, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do 

salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, 

§ 2º, CP).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74377 Nr: 632-36.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO DE AVILA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente do retorno dos 

autos ao Juízo da Camarca de Feliz Natal, para que, querendo, se 

manifeste no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72274 Nr: 420-49.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA SCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do NCPC c.c. o RE 631.240/MG, julgado pelo 

Plenário do STF em sede de repercussão geral.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISCONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC), salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Não havendo sucumbência por parte 

do ente público, deixa-se de remeter os autos à instância superior para o 

reexame necessário (art. 496, inciso I, do NCPC).Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Expeça-se o necessário para o 

pagamento dos honorários periciais do médico perito.Intime-se o médico 

perito a respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário.Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-77.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000632-77.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

WALDEMAR PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria rural por idade c.c. pedido de tutela 

antecipada proposta por WALDEMAR PEREIRA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. Aduz a parte autora 

preencher os requisitos para a concessão do benefício buscado, que foi 

indeferido injustamente em sede administrativa pela parte ré. Daí requer, 

liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que o demandado 

proceda com a implantação do benefício previdenciário, confirmando-se a 

decisão no mérito. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prioridade processual A 

pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo jus à prioridade 

processual, nos termos do art. 3º, “caput” e § 1°, inciso I, e art. 71 da Lei 

10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. II.2 - Da gratuidade da justiça É 

de se conceder os benefícios da gratuidade da justiça com base nos 

documentos juntados ao Num. 27492868 - Pág. 1/10, Num. 27492874 - 

Pág. 1/19 e Num. 27492885 - Pág. 1/8, cópias da CTPS e extrato 

previdenciário, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza 

alimentar, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. II.3 - Da tutela provisória de urgência antecipada O pleito liminar 

da parte autora merece acolhimento. O art. 300 do NCPC estabelece que a 

tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura 

da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. A concessão da aposentadoria por idade submete-se à 

constatação dos requisitos previstos no art. 48 c.c. o art. 25, inciso II, 

ambos da Lei 8.213/91, quando o trabalhador contar com, no mínimo, 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher, mediante a comprovação do período de carência de 180 (cento e 

oitenta) contribuições mensais. No particular, o requisito da idade está 

plenamente satisfeito, haja vista o nascimento da parte autora ocorrido em 

01/09/1954 (Num. 27492853 - Pág. 1). Quanto ao preenchimento do 

período de carência, vê-se que a parte autora demonstrou ter recolhido o 

tempo de carência total de 126 (cento e vinte e seis) contribuições como 

segurado obrigatório empregado, e 64 (sessenta e quatro) contribuições 

na qualidade de segurado facultativo, na alíquota de 11% (onze por 

cento), a totalizar 190 (cento e noventa) contribuições (Num. 27493643 - 

Pág. 1/2 e Num. 27492885 - Pág. 1/8). O perigo de dano é evidente, pelo 

caráter alimentar do pedido, de modo que com o valor do benefício possa 

o demandante não apenas sobreviver, mas viver de forma digna, o que 

dispensa outros comentários. Alfim, inexistente o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º, do art. 300, do NCPC), já 

que, em caso de possível julgamento improcedente, nada impede que a 

autarquia federal proceda à cobrança dos valores pagos pelo benefício 

indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o que, por sinal, tem sido 

prática reiterada daquela entidade. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, com base nos documentos 

juntados ao Num. 27492868 - Pág. 1/10, Num. 27492874 - Pág. 1/19 e Num. 

27492885 - Pág. 1/8, cópias da CTPS e extrato previdenciário, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, nos termos do § 

3º, do art. 99, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88; b) DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a parte autora WALDEMAR 

PEREIRA, brasileiro(a), casado(a), tratorista, portador(a) da CI/RG nº 

1008434-7 SSP/SP e inscrito(a) no CPF sob o nº 321.710.131-68, dentre 

os beneficiados pela aposentadoria por idade rural, efetuando-lhe o 

pagamento mensal no valor de 70% (setenta por cento) do 

salário-de-benefício, mais 1% (um por cento) deste, por grupo de 12 

(doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, nos termos do art. 50 da Lei 8.213/91, a partir da 

intimação desta decisão até final julgamento ou deliberação superveniente 

em sentido contrário, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.450,00 

(dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), a ser CUSTEADA PELA 

GERENTE EXECUTIVA DO INSS DE SINOP, SRA. JUREMA SEBA FATIAS 

BUCK, responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de 

Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro no art. 300, 

“caput” e § 2º e art. 297 do NCPC c.c. os arts. 25, inciso II e 48 da Lei 

8.213/91. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se, em todos os sistemas, a 

prioridade legal por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 3º, 

“caput” e § 1°, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do 

NCPC. Não obstante o art. 334, § 4º, do NCPC exija a manifestação de 

ambas as partes no desinteresse da composição consensual, tem-se que 

a parte ré é pessoa jurídica de direito público, de modo que pelas 

peculiaridades do ente estatal e sua extrema burocracia, mostra-se 
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irrazoável e ineficiente a designação de audiência de conciliação para que 

obrigá-lo a comparecer somente para afirmar que não possui qualquer 

proposta de acordo. Intime-se, em caráter de urgência, da presente 

decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a citação do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS para CONTESTAR a ação no 

prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando 

expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma 

normativo, devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio 

firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e a Procuradoria Geral Federal. Na hipótese de a contestação 

apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, 

intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. As decisões 

prolatadas por este Foro rotineiramente não são cumpridas pela autarquia 

federal, não obstante a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento ao servidor responsável. Portanto, a indiferença, o 

menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário quase beiram o desrespeito para 

com a garantia do livre exercício deste Poder, não valendo de nada a 

liberdade de ação quando ela não é atendida, observada e cumprida. 

Exatamente por isso, a imposição constitucional não se constitui como 

mera indicação, instrução ou opinião. Ao revés, é disposição dotada de 

alta densidade normativa, e por isso vinculante ao administrador público, o 

que a ensejar, inclusive, a sua excepcional exigibilidade pelo Poder 

Judiciário, de modo a afastar a omissão patológica do poder público e o 

perigoso fenômeno de desvalorização funcional da constituição escrita. 

Por todos estes fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às 

decisões deste Foro constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

porquanto deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria 

embaraço à sua efetivação, possibilitada a incidência da multa pessoal a 

todos aqueles que, DE QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, 

ainda que não seja parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de 

Sinop, protagonista para que a decisão judicial seja cumprida, na na 

previsão do art. 77, inciso IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 2º A violação ao disposto 

nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, 

aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 

acordo com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor 

da causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 10.450,00 (dez mil, 

quatrocentos e cinquenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELA GERENTE EXECUTIVA DO INSS 

DE SINOP, SRA. JUREMA SEBA FATIAS BUCK, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente 

decisão judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE a GERENTE EXECUTIVA DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 10.450,00 (dez mil, 

quatrocentos e cinquenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se a GERENTE EXECUTIVA DO INSS DE SINOP e à 

Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso que 

a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio de 

multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa por 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Não implantado o benefício 

de forma voluntária pelo INSS, incidente a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá a GERENTE EXECUTIVA DO INSS DE SINOP, 

SRA. JUREMA SEBA FATIAS BUCK, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, a GERENTE EXECUTIVA DO 

INSS DE SINOP, SRA. JUREMA SEBA FATIAS BUCK, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se 

o necessário. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000417-04.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO BORTOLINI (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000417-04.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: HUMBERTO 

BORTOLINI Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, considerando o 

adimplemento da obrigação, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” c.c. o art. 924, inciso II, 

ambos do NCPC. Como não houve estipulação sobre custas e despesas 

processuais no acordo, devem ser igualmente partilhadas, nos termos do 

§ 2º, do art. 90, do NCPC, cabendo exclusivamente à parte ré o pagamento 

de seu valor respectivo, uma vez que a parte autora é o Ministério Público, 

isento por determinação do art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93, art. 73, inciso 

I, da Lei Complementar Estadual 27/93 e art. 3º, inciso IV, da Lei Estadual 

7.603/01. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Cientifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010012-49.2012.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAELSON GUARDIANO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010012-49.2012.8.11.0093. EXEQUENTE: JULIANO BERTICELLI 

EXECUTADO: ALAELSON GUARDIANO GUIMARAES Vistos. Consoante 
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certidão retro, a parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao 

feito/requerer o que entender de direito e quedou-se inerte, pelo que a 

extinção do processo é medida de rigor. E o faço ainda que não tenha 

havido intimação pessoal daquela, não só por ser atribuição do advogado 

acompanhar a causa de seu cliente, na forma da Lei 8.906/94, mas 

também pelo dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, consoante o art. 6º do NCPC. Ressalta-se que a movimentação do 

Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente 

diante dos mais de 4.000 (quatro mil) processos em trâmite neste Foro, 

deve ser analisada criticamente, notadamente porque o acesso ao 

primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, acarretando prejuízo e 

desperdício indevido de dinheiro público. Ademais, este procedimento é 

orientado pela simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95), princípios que seriam violados pela 

necessidade de intimação pessoal da parte autora por ausência de 

manifestação de seu advogado, conduta geradora de custos indevidos 

para a coletividade. De outro lado, sopesando os bens jurídicos 

envolvidos, principalmente os custos processuais pela conduta omissiva 

mencionada, o ônus suportado pela parte autora é baixo, pois que, como 

dito, não teve ela de arcar com o pagamento de custas, taxas ou 

despesas, podendo inclusive repropor a demanda ou mesmo adotar 

outras providências que entender cabíveis. Ante o exposto, diante da 

desídia da parte autora e por ser incompatível a sua intimação pessoal por 

violação aos princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC c.c. o art. 2º e art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Dado o provimento extintivo, é DISPENSADA a 

intimação das partes, na licença do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-22.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNECI AFONSO LAVALL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e Provimento n° 

56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono (a) 

da parte requerente, para que, providencie o depósito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  n o  l i n k  G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o 

eletrônico:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, por 

meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados 

de zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da Portaria n. 142 

de 08/11/2019 da CGJ/MT. Juntando o respectivo comprovante nos autos 

para distribuição do Mandado. Fica a parte dispensada de recolher 

eventual custas para distribuição de Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-63.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE ANDREIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32189 Nr: 1104-02.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Souza, Roseli Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Village Energia Ambiental Ltda, Sul America 

Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleison Menezes Guimarães - 

OAB:OAB/MT - 7.960, LUCA DA SILVA LUZARDO - OAB:19031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/OAB/MT, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO e DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA para 

apresentar, caso queiram, contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

381/391 interposto pelas partes requerentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80555 Nr: 2382-33.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82799 Nr: 2133-48.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA SZABLEVSKI COKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

16.166, Elio Alceno Schowantz - OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82981 Nr: 2314-49.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA SALES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85385 Nr: 1341-60.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86594 Nr: 2320-22.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calixto Leite de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117893 Nr: 4094-14.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Valquiria Maria do Carmo - OAB:24062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290089, Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155456, 

LUIZ GUSTAVO BARBOSA MARTINS - OAB:57184

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 714,76 

(setecentos e quatorze reais e setenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de custas e R$ 301,36 

(trezentos e um reais e trinta e seis centavos) para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34219 Nr: 335-57.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Gomes Marins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35188 Nr: 1300-35.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Moreno Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37236 Nr: 3314-89.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Eli de Souza Darme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39549 Nr: 1750-41.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41543 Nr: 923-93.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Bezerra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41896 Nr: 1276-36.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42205 Nr: 1585-57.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO TEOTONIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 
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dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80289 Nr: 2116-46.2011.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHECLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto Terra - 

OAB:17.556/OAB-PR, João Leonelho Gabardo Filho - 

OAB:16.948/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81125 Nr: 459-35.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ori Toqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍDIO FREITAS DA ROSA - 

OAB:17587/O

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.674,80 

(dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.337,40 (um mil, trezentos 

e trinta e sete reais e quarenta centavos) para recolhimento de custas e 

R$ 1.337,40 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81673 Nr: 1007-60.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86036 Nr: 1956-50.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solaine Pires de Sousa, Guiomar Vieira Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91255 Nr: 188-21.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kauane Volpato de Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Rosana Lovison - OAB:19013-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94487 Nr: 1989-69.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fadia Ravillon Lima de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95138 Nr: 2386-31.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Sandri Poletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95748 Nr: 2738-86.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane Margarete Ferreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EduardoPelegrini de Arruda 

Alvim - OAB:118.685-OAB/SP, José Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:12.363-OAB/SP

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96900 Nr: 3424-78.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Schmidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 109248 Nr: 2504-36.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:22.222-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112309 Nr: 4217-46.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Lander

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Rony de Abreu Munhoz - OAB:11.972/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para darem andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113538 Nr: 946-92.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente de Paula Damásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 90162 Nr: 2480-13.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA FERREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos documentos juntados aos autos às fls. 41/44, e considerando 

que a parte executada concorda com a substituição, defiro o pedido de 

substituição do polo ativo da ação, devendo constar como parte autora: 

ARIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

 No mais, às fls.71/73, as partes informam que entabularam acordo, 

pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 71/73, 

celebrada nestes autos.

Ademais, constatando que o instrumento de transação requereu a 

suspensão do feito enquanto perdurar as obrigações, nos termos do art. 

922, do CPC, SUSPENDO o procedimento até 13/04/2020.

Remeta-se os autos ao distribuidor para retificação e demais anotações 

necessárias.

Outrossim, retifique-se a capa dos autos com relação à parte autora e 

seus procuradores.

Por fim, no intuito de justificar o pedido de complementação do valor da 

diligência (fls. 65), intime-se o oficial de justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado de fls. 64 para que especifique as diligências 

cumpridas.

Após, conclusos para análise do requesto de fl. 74-74v.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 106761 Nr: 1162-87.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Pereira Neto, JULIÃO PEREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o requesto de fl. 57-58.

Proceda-se a penhora dos semoventes indicados à fl. 57-v, devendo o 

meirinho certificar-se da propriedade.

Após, intimem-se as partes.

Outrossim, determino que se proceda à avaliação do bem penhorado, na 

forma do artigo 870 e seguintes do Código de Processo Civil.

Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 872, §2º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106966 Nr: 1280-63.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista Urizze, Aluízio Alves Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de 

constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe R$ R$ 

18.340,36 (dezoito mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) 

corrigido monetariamente pelo índice INPC , a partir do da citação, e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, embasado 

nos documentos que instruem a inicial, na forma do art. 702, § 8º, do 

Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, aguarde-se nova manifestação 

da parte autora, por 15 (quinze) dias.Findo o respectivo prazo, não 

havendo novos requerimentos, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128853 Nr: 445-70.2020.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Campeol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução apostos por TEREZA CAMPEOL em 

face da execução proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça.

Ocorre, todavia, que há elementos nos autos que afastam a presunção de 

insuficiência de recursos da parte autora para arcar com as custas 

estipuladas pelo §3º do art. 99 do CPC, haja vista informações de que a 

requerente não se enquadra nos critérios de hipossuficiência.

Ademais, a autora fez-se representada por advogado particular, que, 

aliado aos valores discutidos no processo, afasta a presunção de 

hipossuficiência.

Destarte, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 
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(quinze) dias, complementar os documentos que instruem a petição inicial, 

comprovando a alegada hipossuficiência por meio de declarações de 

imposto de renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos 

que considere pertinente, sob pena do indeferimento da gratuidade de 

justiça, termos do art. 99, §2º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001195-89.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGUES CARDOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP MT 

(DEPRECANTE)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do 

CPC.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000016-45.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

O. J. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Tendo em vista a redesignação da data da audiência, INTIMO Vossa 

Senhoria para a nova data, que é 31/03/2020, às 14:00 horas. Vossa 

Senhoria deverá comunicar a parte ré da nova data do evento.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000016-45.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

O. J. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Tendo em vista a redesignação da data da audiência, INTIMO Vossa 

Senhoria para a nova data, que é 31/03/2020, às 14:00 horas. Vossa 

Senhoria deverá comunicar a parte autora da nova data do evento, tendo 

em vista que o mesmo reside em outra localidade, na zona rural e a 

proximidade da data.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000567-59.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. I. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA PROCESSO 

JUDICIAL ELETRÔNICO COMARCA DE Guiratinga - MT Autos nº 

1000567-59.8.11.0036 Conforme o que determina o Provimento nº 

040/2008/CM em seu artigo 22 e a vigência da Seção V, Dos Conciliadores 

e Mediadores Judiciais e artigo 334, parágrafos e incisos do CPC/2015, 

designo audiência de conciliação para o dia 30/03/2020 às 14h30m. 

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil. Guiratinga – MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Débora Larissa Dias de Souza Conciliadora

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45467 Nr: 2418-58.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayra Fernanda Silva Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYRA FERNANDA SILVA 

DAMASCENO, Cpf: 03668305110, Rg: 1734431, Filiação: Meraldina Silva e 

Idalino Pereira Damaceno, data de nascimento: 20/01/1991, natural de 

Guiratinga-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 999087291. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Cite-se Mayra Fernanda Silva Damasceno, do inteiro 

teor da denúncia, para constituir advogado e/ou responder á acusação no 

prazo legal, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.

Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 45467 VISTO.O Ministério Público Estadual 

ofereceu denúncia em face de MAYRA FERNANDA SILVA DAMASCENO, 

qualificado(a)(s) nos autos, como incurso na(s) sanção(ões) do(s) 

artigo(s) 129, § 9º, do Código Penal, nos moldes do artigo 69, do mesmo 

diploma repressor.Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que 

estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.Com efeito, há nos autos prova da materialidade do(s) crime(s) 

imputado(s) ao(à)(s) acusado(a)(s), assim como indícios de que foi(ram) 

ele(a)(s) o(a)(s) autor(a)(es)(as) do(s) delito(s), inexistindo qualquer 

razão de rejeição da denúncia (art. 392, CPP).Como nesta fase é defeso a 

autoridade judiciária enraizar na análise da matéria, sob pena de correr o 

risco de a decisão se direcionar ao mérito da causa e incorrer em tumulto 

do devido processo legal, resolvo receber a denúncia ofertada contra o(a)

(s) acusado(a)(s), dando como incurso no(s) artigo(s) nela 

mencionado(s).Isto posto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério 

Público, dando o(a)(s) acusado(a)(s) MAYRA FERNANDA SILVA 

DAMASCENO como incurso no(s) artigo(s) nela mencionado(s).CITE(M)

-SE O(A)(S) ACUSADO(A)(S) para responder(em) a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP. 

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao(à)(s) 

acusado(a)(s) se este(s) possui(em) condições financeiras para 

constituir advogado. Em caso negativo, informando que será(ão) 

assistido(a)(s) pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino 

sua intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, 
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nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, o(a)(s) acusado(a)(s) 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e se 

necessário, requerer sua intimação (art. 401, CPP).Apresentada a(s) 

defesa(s), manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e 

documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro o pedido 

dos itens “2” e “3” da cota ministerial.Defiro também o pedido do item “4”, e 

DETERMINO a expedição e ofício à autoridade policial para que junte aos 

autos os exames de corpo de delito das vítimas.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Guiratinga/MT, 01 de dezembro de 2016.Renan Carlos Leão 

Pereira do NascimentoJuiz de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 23 de janeiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60122 Nr: 2340-93.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Miranda da Silva, Pedro dos Santos 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Rodrigues dos 

Santos - OAB:25.594, Danillo Henrique Fernandes - OAB:9866/MT, 

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - OAB:24816/O, Thalles 

Felipe Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n° 2340-93.2018.811.0036 (60122)

Despacho.

Vistos etc.

Conforme certidão de fl. 166, nota-se que os advogados do acusado 

Pedro dos Santos Silva não foram intimados para apresentar memoriais.

Dessa forma, INTIMEM-SE os causídicos Dr. Danillo Henrique Fernandos e 

Dra. Ana Carolina Rodrigues dos Santos, via DJE para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentem memoriais finais.

Por fim, com ou sem memoriais, VOLTEM os autos CONCLUSOS para 

sentença.

 Cumpra-se. Intima-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 26 de Fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53649 Nr: 3494-83.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Araujo dos Santos, Hotel Lageado Ltda 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3494-83.2017.811.0036 (53649)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Considerando o pagamento da diligência de oficial de justiça juntado às fls. 

78/80, CITE-SE a parte executada por Mandado, a ser cumprido por Oficial 

de Justiça, no endereço apresentado na inicial.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34689 Nr: 1213-62.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helma Costa Talon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT, Kenia Marlova Forgiarini - OAB:16610/O

 Autos nº 1213-62.2014.811.0036

Código 34689

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente, para que se manifeste acerca da petição do 

requerido de ref. 115, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49498 Nr: 1790-35.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1790-35.2017.811.0036 (49498)

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se 

manifeste, requerendo o que entender de necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 66912 Nr: 1485-80.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Pereira Sobrinho Junior, Romário 

Barros Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo n.º 1485-80.2019.811.0036

Código: 66912

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que o advogado dativo THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS, nomeado à fl. 154, mesmo após intimado (fl. 277), quedou-se 

inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO ao defensor, via 

DJE, para que apresente memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ver-se desconstituído da nomeação retro.

Cumpra-se.
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Às providências.

 Guiratinga/MT, 09/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34148 Nr: 976-28.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo n°: 976-28.2014.811.0036 (34148)

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se 

manifeste, requerendo o que entender de necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39724 Nr: 80-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 80-14.2016.811.0036 (39724)

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se 

manifeste, requerendo o que entender de necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45875 Nr: 2597-89.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Autos n° 2597-89.2016.811.0036 (45875)

Ação de Improbidade Administrativa

 Despacho.

Vistos, etc.

A fim de se evitar qualquer posterior alegação de nulidade, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões em face do Recurso de Apelação de ref. 

90 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12 de março de 2020.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49785 Nr: 1932-39.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Donizete Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT

 Autos n° 1932-39.2017.811.0036 (49785)

Despacho.

Vistos etc.

Os presentes autos foram encaminhados erroneamente em conclusão, 

pois como se verifica do documento de Ref. 85, os presentes autos já 

foram inclusive remetidos ao Egrégio Tribunal para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 12/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50555 Nr: 2285-79.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAI TERRAPLANAGEMLTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Kowalski Fontana - 

OAB:44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2285-79.2017.811.0036

Código: 50555

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos comprovante de depósito da diligência da Oficial de 

Justiça, solicitada em certidão de Ref. 45, bem como indique depositário 

nomeado estar presente no momento da busca, sob pena de extinção.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 65576 Nr: 1097-80.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PEREIRA NUNES 

FILHO - OAB:21015/O

 Processo n.º 1097-80.2019.811.0036
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Código: 65576

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE o réu JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO, 

para que constitua novo advogado para, no prazo legal, apresentar 

razões de Apelação ou informe sua condição de hipossuficiência para 

que lhe seja nomeado Defensor Dativo.

Após a intimação do réu JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO, não sendo 

apresentadas as razões recursais no prazo legal, VOLTEM-ME os autos 

conclusos para nomeação de advogado dativo para oferecer as razões 

recursais, no prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 12 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61257 Nr: 2805-05.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2805-05.2018.811.0036

Código: 61257

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61362 Nr: 2845-84.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Autos nº 2845-84.2018.811.0036

Código: 61362

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca dos comprovantes de 

pagamento juntados pelo executado em ref. 52, sob pena de extinção.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 1916-17.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Messias Almeida Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

VARA ÚNICA

Processo nº 1916-17.2019.811.0036 (68224)

Decisão.

Visto etc.

Trata-se de ADITAMENTO À DENÚNCIA oferecida com o objetivo de 

acrescentar nova prática de conduta delitiva ao acusado JOSÉ MESSIAS 

ALMEIDA SOUZA, qualificado na exordial acusatória, pela prática de crime 

tipificado no art. 163, caput e inciso III, todos do Código Penal, contra a 

vítima José Afonso Santos Oliveira.

1) Ante a existência dos requisitos formais e materiais do aditamento da 

denúncia (art. 384 e seguintes do Código de Processo Penal), ou seja, há 

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO o 

ADITAMENTO A DENÚNCIA nos seus termos.

 2) INTIME-SE a defesa do réu JOSÉ MESSIAS ALMEIDA SOUZA a se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 384, §2º do 

CPP.

3) Após, com o decurso do prazo para manifestação da Defesa 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 12/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61384 Nr: 2855-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2855-31.2018.811.0036 (61384)

Cumprimento Sentença

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE a Parte Autora, para que se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias, e requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 13/03/2020.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61409 Nr: 2876-07.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Autos nº 2876-07.2018.811.0036 (61409)

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE a Parte Autora, para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos recibos de pagamento juntados em 
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Ref. 98, especialmente se os débitos alimentares perseguidos nestes 

autos foram devidamente quitados, sob pena de extinção.

Após o decurso do prazo, CERTIFIQUE a serventia ABRA-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61544 Nr: 2923-78.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2923-78.2018.811.0036 (61544)

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora de fl. 95.

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIMEM-SE a parte autora e a parte 

requerida para comparecer no ato.

Por fim, caso tenha êxito a conciliação VOLTEM os autos conclusos para 

a homologação do acordo, contudo caso as partes não entrem em acordo, 

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de março de 20

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61594 Nr: 2943-69.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2943-69.2018.811.0036 (61594)

Despacho.

Vistos etc.

Transcorridos mais de 07 (sete) meses desde o pedido de dilação de 

prazo para localização do paradeiro do executado, INTIME-SE a Parte 

Autora, na pessoa de sua defensora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

indique endereço atualizado da Parte Executada, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63924 Nr: 508-88.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470-MT

 Processo n.º 508-88.2019.811.0036

Código: 63924

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que o advogado dativo, mesmo após intimado em duas 

oportunidades (Ref. 32 e 41), quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA TERCEIRA e DERRADEIRA 

INTIMAÇÃO ao defensor, via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente memoriais finais em favor do réu, sob pena de desconstituição.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 13/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65887 Nr: 1193-95.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar o advogado constituido como assistente de acusação, para que na 

forma do despacho proferido no termo de audiência de ref; 70, manifeste 

nos autos acerca das informações e pedidos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67294 Nr: 1618-25.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos n° 1618-25.2019.811.0036

Código: 67294

Medida Protetiva

Despacho.

Vistos etc.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste 

quanto à certidão de Ref. 37.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 13 de março de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 2746-51.2017.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Ritter - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Autos nº 2746-51.2017.811.0036

Código: 51712

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao acordo juntado em Ref. 119, informando se fora 

assinado de livre e espontânea vontade.

 Com a manifestação da parte autora, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público.
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Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54851 Nr: 266-66.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAL, JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 266-66.2018.811.0036

Código: 54851

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que o advogado dativo, mesmo após intimado em duas 

oportunidades (Ref. 72 e 75), quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO ao defensor, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente memoriais finais em 

favor do réu, sob pena de desconstituição.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 13/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55841 Nr: 668-50.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Adriana Cristina Almeida Filó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 668-50.2018.811.0036 (55841)

 Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em benefício do assistido, 

menor impúbere KAUÃ ALMEIDA NASCIMENTO, representado por sua 

genitora e guardiã, Sra. Adriana Cristina Almeida Filó, em face de Rodrigo 

Alves Nascimento, todos qualificados.

 Devidamente citado (fl.20/21), o executado acostou aos autos o 

comprovante do pagamento integral do débito alimentar (fl.25).

Às fls.31/32, a parte exequente foi intimada para informar acerca do 

recibo apresentado pelo executado, onde a mesma afirmou 

expressamente ser verdadeiro o recibo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Diante da comprovação do pagamento, bem como da confirmação da parte 

exequente, resto convicto de que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito alimentar mencionado na exordial.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

DEIXO de condenar a parte executada ao pagamento das custas 

processuais, visto que quitou a dívida de forma espontânea, sem colocar 

resistência a presente fase de cumprimento de sentença.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se. Publique-se.

Expeça-se o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

 Guiratinga/MT, 13 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39601 Nr: 43-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Alves dos Santos, Carlos Ramão 

Romero Jara, Denilson Richtic, Paulo Eduardo Lima de Oliveira, Pedro da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, 

Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, 

Nylvan José da Silva - OAB:17.805-MT

 Diante do exposto, APLIQUE-SE ao faltoso advogado NYLAN JOSÉ DA 

SILVA, OAB/MT 17.805, com esteio no regramento normativo acima citado, 

multa de 10 (dez) salários mínimos de referência pela sua desídia na 

representação de seu cliente com o abandono da causa.Com vistas a 

evitar futura alegação de violação ao devido processo legal, permito ao 

referido penalizado continue patrocinando a defesa do acusado, desde 

que, não demonstre nova desídia para com os atos jurisdicionais, sob 

pena de sanção administrativa pelo órgão de classe 

correspondente.Informo que, caso o causídico apresente uma justificativa 

plausível e/ou apresentado um trabalho escorreito na defesa dos 

acusados no decorrer destes autos, pode eventualmente ser declarada a 

insubsistência da penalidade ante o cumprimento da representação da 

parte.Todavia, na hipótese do causídico, novamente intimado a apresentar 

as razões de apelação em favor do réu, manter-se inerte, a multa ora 

aplicada será majorada para 20 (vinte) salários mínimos de referência pela 

sua desídia na representação de seu cliente com e abandono da 

causa.Isso posto, após a preclusão desta decisão.1) DETERMINO, ainda, a 

expedição de OFÍCIO5) Dando continuidade ao feito, conforme certidão de 

fl.700, os acusados CARLOS RAMÃO ROMERO JARA E PEDRO DA 

COSTA eram assistidos pela Defensoria Pública desta comarca.6) Desse 

modo, NOMEIO Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA para patrocinar os 

interesses dos acusados CARLOS RAMÃO ROMERO JARA e PEDRO DA 

COSTA, fixando honorários advocatícios no valor de 2,0 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.INTIME-SE o 

causídico da presente nomeação para que ofereça memoriais finais em 

favor dos réus, no prazo legal.CADASTRE-SE o causídico no Sistema 

Apolo com urgência para que possa receber as futuras publicações. 

Cumpra-se. Intima-se Às providências.Guiratinga/MT, 12 de março de 

2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 2712-42.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Luís Brito Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT

 (...) Logo, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução para o dia 20/05/2020, às 

13:30hrs (MT).INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que 

compareçam à audiência, para prestarem os seus depoimentos, 

CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA 

PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme 

estabelece o artigo 385, § 1º, do CPC. INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS 

PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto que eles deverão 

apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. ADVERTIDO-OS da sua 

obrigação de intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora 

e do local da audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do 

CPC ou comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes 
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do art. 455, §2º do CPC.A inércia na realização da intimação das 

testemunhas pelo advogado da parte ou a ausência delas na audiência 

designada de forma injustificada IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA 

INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e 

§3º do CPC).Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo legal, 

apresentem os memoriais finais escritos.Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

servent ia  e  VOLTEM os autos conc lusos.Cumpra-se . 

Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 12/03/2020.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52644 Nr: 3058-27.2017.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Campos Pereira, Glória Carlos Campos, Paulo 

Roberto Campos Pereira, Pedro Raimundo Campos Pereira, Maria 

Conceição Campos Pereira de Souza, Marilaura Campos Pereira de 

Moraes, José Carlos Filho, Maria Abadia Campos Pereira, Marcos Paulo 

Ribeiro de Moraes, Washington Luis Campos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3058-27.2017.811.0036

Código: 52644

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, na pessoa do inventariante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de 

recolhimento da guia de diligência da Oficial de Justiça no valor de R$ 

30,00 (trinta reais), solicitada em certidão de Ref. 19, sob pena de 

extinção.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52855 Nr: 3121-52.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Processo n.º 3121-52.2017.811.0036

Código: 52855

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se que intimado pessoalmente, o réu informou que possui 

defensor constituído.

Desse modo, INTIME-SE o advogado indicado pelo réu na certidão 

acostada em Ref. 164, para que apresente as razões recursais para que 

o defensor ofereça as razões recursais.

Após INTIME-SE o Ministério Público para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Guiratinga/MT, 12/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64436 Nr: 688-07.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Lorrane Pereira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Intimar o advogado do acusado para apresentar as alegações finais, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51142 Nr: 2548-14.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Pascoal de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Processo n.º 2548-14.2017.811.0036 (51142)

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que a advogada dativa, nomeada à fl.111, mesmo após 

intimada pessoalmente (fls. 125/126), quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO à defensora, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente memoriais finais, 

sob pena de ver-se desconstituída da nomeação retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 13/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3796 Nr: 373-09.2001.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Nunes Dourado, Pierina Vituri Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4.915, Lucas Prado de Morais - OAB:39433-GO, Luciana dos 

Santos Rocha Bordim - OAB:6.143-MT, Luciene Moraes de Souza - 

OAB:GO/ 39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Thiago Perinazzo - OAB:66435/RS

 Intimar as partes através de seus advogados, para que tome 

conhecimento da condenação das custas processuais de fls, 760, na 

forma da sentença de fls, 746/747, arcar ambas as partes com cinquenta 

(50%) por cento das custas remanescente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34119 Nr: 954-67.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelo Machado Câmara, João Luís Araújo 

de Oliveira, Silvania de Carvalho Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Dias Pio - OAB:27949/0, 

Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT

 Intimar os acusados através de seus respectivos advogados, para 

apresentarem as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36800 Nr: 547-27.2015.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Gabriel de Moraes, Antônio Gomes de Moraes, 

Milton Gabriel de Moraes, Dayse Maria de Moraes, Dalvani José de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cícera Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER ZARDINI DOURADO - 

OAB:7022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RENOVAR a intimação do advogado da requerente, para que cumpra 

integralmente o despacho de ref. 62. vez que, mesmo intimado via DJE nº 

10622, publicado em 21/11/2019, até a presente data não trouxe para os 

autos as informações requeridas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15206 Nr: 1278-33.2009.811.0036

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antunes Pires, Ivone Lemes Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de restauração de 

registro civil, ajuizada por VALMIR ANTUNES PIRES e IVONE LEMES PIRES, 

por consequência extingo o presente feito com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, I do CPC, para isso:1) Nos termos do art. 109 da Lei nº 

6.015/73, DETERMINO a expedição de MANDADO DE RESTAURAÇÃO, 

para cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias, de assento de casamento 

ao Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico de Guiratinga/MT, 

devendo constar os seguintes dados presentes no Registro de 

Casamento (fl. 05):2) Ao ensejo, após a devida restauração, AVERBE-SE 

no respectivo registro de casamento a decretação do divórcio decretado 

pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

(fl. 09).3) DETERMINO, ainda, ao Cartório de Paz e Notas do Distrito de 

Vale Rico de Guiratinga/MT que encaminhe cópia da respectiva certidão de 

casamento, após a restauração e averbação, restaurada ao Juízo da 

Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.4) DEFIRO a 

isenção do autor ao pagamento das CUSTAS CARTORÁRIAS 

EXTRAJUDICIAIS, pois ao autor não concorreu com culpa ao extravio do 

registro civil em comento.5) CIÊNCIA ao Ministério Público.6) Com o trânsito 

em julgado da presente sentença, ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça -se  o  necessá r i o .À s  p r o v i d ê n c i a s . G u i r a t i n g a / M T , 

13/03/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16755 Nr: 181-27.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Penalva Verdolin - 

OAB:11066-B/MT, Vanderlei Silvério Pereira - OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT, JÉSSICA GIRARDI - OAB:20015/O, Kellen Marcia 

Nunis de Castro Segatto - OAB:14267/MT, Kenia Marlova Forgiarini 

- OAB:16610/O

 Autos n° 181-27.2011.811.0036

Código: 16755

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Considerando a petição de fl. 206 e o comprovante de pagamento de fl. 

207, DETERMINO que a secretaria INTIME-SE a parte executada, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestem-se, indicando se pretende a 

continuação do feito ou pela satisfação do crédito, sob pena extinção pelo 

pagamento do débito.

Desde logo, determino que a serventia realize a vinculação dos valores 

depositados a fl. 207, a estes autos, junto à conta única do Tribunal de 

Justiça.

Intime-se ainda, o exequente para que junte aos autos dados bancários 

necessários à expedição de alvará do valor depositado em juízo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de março de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16862 Nr: 289-56.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariluci Barros de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver a 

denunciada Mariluci Barros de Araújo, do delito imputado na denúncia, art. 

244, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do CPP, por não 

constituir o fato infração penal.II. Sem custas processuais (CPP, art. 

804).II. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. 

Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e comunicações 

devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de estilo.V. 

Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga/MT, 13/03/2020.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30836 Nr: 680-74.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGV, MJGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 680-74.2012.811.0036 (30836)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

INDEFIRO o pedido do advogado MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA em 

que requer o levantamento do sigilo dos presentes autos, aduzindo que 

não há justificativa para a existência do sigilo.

 Diversamente do que postula o causídico, compulsando os autos, 

verifica-se que o próprio peticionário às fl. 175, requereu que autos 

tramitassem em segredo de justiça para segurança dos exequentes em 

razão do auto valor pleiteado.

 Nesse sentido, é possível verificar pelos cálculos acostados aos autos 

pelo próprio causídico (fls. 180/182, 187, 201, 278 e 287vº), que a 

situação que gerou a inclusão de segredo de justiça nos presentes não se 

alterou, ao contrário, com o passar do tempo os valores que causaram 

preocupação nos exequentes apenas aumentou.

Dessa forma, não havendo alteração fática dos motivos que ensejaram a 

inclusão do sigilo nestes autos, DETERMINO sua manutenção do sigilo 

processual.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 09/11/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33313 Nr: 384-81.2014.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos 
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Agropecuários S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli Rodrigues, Celia Isolde Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905, José Ercilio de Oliveira - OAB:9977-A/MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Autos n° 384-81.2014.8.11.0036 (33313)

Decisão.

Vistos etc.

1) Indefiro, por hora, o pedido de fls.119/121, vez que a parte executada 

foi citada por edital e estava sendo representada pela Defensoria Pública 

como curadora especial.

 Todavia, como é de conhecimento público, a Defensoria permanece com 

as atividades suspensas nesta comarca de Guiratinga/MT.

Desse modo, como o então curador da parte executada não tomou ciência 

da sentença de fl.113/115, necessário se faz a nomeação de novo 

curador especial com a nomeação de advogado dativo.

2) NOMEIO o Dr. Thalles Felipe Vieira Lopes Martins para patrocinar os 

interesses da parte executada JECELI RODRIGUES e CÉLIA ISOLDE 

RODRIGUES, fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

2) INTIME-SE o causídico da presente nomeação para que tome ciência da 

sentença de fl. fl.113/115 e, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito.

3) CADASTRE-SE o causídico no Sistema PJE com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 4) Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE a serventia e INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste dando continuidade ao feito, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33536 Nr: 548-46.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Renato Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré através do seu causídico para que 

no prazo de 05 (cinco) dias apresente as alegações finais.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31818 Nr: 1249-12.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suair Inácio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré através do seu causídico para que 

no prazo de 05 (cinco) dias apresente as alegações finais.

Guiratinga - MT, 16 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16281 Nr: 1022-56.2010.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver o 

denunciado FÁBIO FERREIRA DA SILVA, do delito imputado na denúncia, 

art. 329 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não 

existir prova suficiente nos autos para a condenação do acusado. II. Sem 

custas processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em julgado, 

proceda-se com as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o 

presente com as cautelas de estilo.V. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga/MT, 10/03/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87907 Nr: 355-06.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS, MDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, ANTÔNIO CALZOLARI - OAB:21254/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 e 20/2019 - CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERIDAS, através de seus 

advogados, para que efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 557,83 (quinhentos e cinquenta 

e sete reais e oitenta e três centavos), a que foram condenados, nos 

termos da r. sentença, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição dos nomes e CPF 

das partes requeridas junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no art. 612, § 5º da CNGC/TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido, discriminando de forma separada o valor das custas, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e o valor da 

taxa, qual seja R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos). Ficam cientificados de que poderão acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link do lado esquerdo da tela - EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE” – Passo 01: emitir guia – Passo 02: selecione um serviço da lista: 

custas e taxas finais ou remanescentes – Passo 03: informe o número 

único do processo – BUSCAR – surge os dados do processo – próximo – 

OK - Passo 04: dados do pagante CPF/CNPJ – Tipo de receita: CUSTAS 

JUDICIAIS/TAXA JUDICIÁRIA – preencha os valores à recolher – GERAR 

GUIA. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT, visando os 

procedimentos de arquivamento do processo.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-35.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 
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1000206-35.2020.8.11.0027; Valor causa: R$ 12.540,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Pensão por Morte (Art. 

74/9)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. ITIQUIRA, 14 de março de 2020 ROBSON DA SILVA 

SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE ITIQUIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - 

CEP: 78790-000 TELEFONE: (65) 34911391

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43888 Nr: 828-73.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Santos de Lima, Alysson Mayke 

Camargo, Eulania Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO 

OLIVEIRA - OAB:26452/O, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135/MT

 .Nesse sentido, corroborando com o entendimento acima mencionado, o 

“fumus comissi delict” e o “periculum libertatis” estão presentes, bem como 

a necessidade da garantia da ordem. Além do mais, a preservação da 

ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de 

conflitos e tumultos, mas, abrange também a promoção daquelas 

providências de resguardo à integridade das instituições, à sua 

credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos 

mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de 

delinquência.Enfim, todas essas circunstâncias constituem motivação 

idônea para a manutenção da segregação cautelar, como forma de 

resguardar a ordem pública, não havendo se falar em antecipação de 

pena.Destarte, não havendo fatos novos que possibilite aplicação em 

benefício do réu de medidas cautelares diversas da prisão, 

MANTENHO/DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALYSSON MAYKE 

CAMARGO, pelos fundamentos acima.À secretaria para cumpram as 

demais determinações, sendo o caso.Apresentadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.Atualize o sistema 

BNMP 2.0, caso não tenha sido realizado.Itiquira/MT, 12 de março de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10148 Nr: 979-20.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACN, AdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos Gestores das 

Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de 

intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e 

requeira o que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000128-75.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FRANCISCO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON CASTRO MIRANDA OAB - SP332736 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE MARIA DAL MORO OAB - PR57793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GIL DO AMARAL (REU)

MARIA NELY SOUZA DO AMARAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº 1000128-75.2019.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de ação de 

adjudicação compulsória c/c pedido de tutela antecipada c/c pedido de 

consignação e pagamento, requerido por OSCAR FRANCISCO JÚNIOR e 

VERA LÚCIA CÁSSIA FERREIRA em desfavor de PEDRO GIL DO AMARAL 

e MARIA NELY SOUZA e Outros. Conforme consta nos autos (ID 2937358, 

29401410 e 26640982), as partes apresentaram acordo extrajudicial, com 

a efetivação de pagamento do débito no valor de R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais), em beneficio de OSCAR FRANCISCO JÚNIOR e 

VERA LÚCIA CÁSSIA FERREIRA, montante que se encontra depositado em 

conta única (ID 29401411). Ainda, nos mesmos termos de acordo e 

através do requerimento anexados aos autos (ID 29401410), ficou 

convencionado a expedição de mandados de averbação dos bens em 

benefício do terceiro interessado EXPRESSO ITAMARATI S.A, o que foi 

aceito pelos acordantes. Estando o convencionado respeitando o 

interesse dos demandantes, pugna pela homologação da transação, bem 

como, a expedição do alvará respectivo e, por fim, arquivamento. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sem delongas, verifico que o 

acordo celebrado preserva de forma integral o interesse das partes. 

Ademais, a avença resguarda os direitos previstos na legislação pátria, e, 

relativos ao caso em análise. Posto isto, homologo para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo de vontades efetivado entre as partes 

acima epigrafadas, cujas cláusulas e condições encontram-se nos autos 

(ID 29373582), a qual faz parte integrante desta decisão, o que faço com 

fundamento no Artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Nestes 

termos, julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 

alínea b, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE os mandados de 

averbação requeridos, ressaltando que eventuais taxas de averbação e 

impostos de transferência deverão ser arcados pelas partes conforme 

estabelecido no acordo, bem como, proceda a vinculação dos valores e a 

expedição do alvará para depósito dos valores na conta indica no termo 

de acordo (item 05). Desnecessário o decurso de prazo. Intimem-se e 

Arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. CUMPRA-SE. 

Itiquira/MT, 16 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-85.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CONSTANTINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Vania de Oliveira Lopes (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

1000106-85.2017.8.11.0027. REQUERENTE: LINDINALVA CONSTANTINO 

RODRIGUES REQUERIDO: VANIA DE OLIVEIRA LOPES Vistos etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, conforme ID 12170760, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos. INTIME-SE as partes. Desnecessário o prazo recursal, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se com eficiência o necessário. Itiquira/MT, 

13 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-85.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CONSTANTINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Vania de Oliveira Lopes (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

1000106-85.2017.8.11.0027. REQUERENTE: LINDINALVA CONSTANTINO 

RODRIGUES REQUERIDO: VANIA DE OLIVEIRA LOPES Vistos etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, conforme ID 12170760, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos. INTIME-SE as partes. Desnecessário o prazo recursal, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se com eficiência o necessário. Itiquira/MT, 

13 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-10.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

8010010-10.2017.8.11.0027. Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 22366285, 

no que tange ao cumprimento de sentença. Destarte, cite-se/intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia 

devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, penhora de bens e 

protesto. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-68.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUIARA DAIANE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

1000176-68.2018.8.11.0027. Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 22366724, 

no que tange ao cumprimento de sentença. Destarte, cite-se/intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia 

devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, penhora de bens e 

protesto. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-58.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FIALHO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

8010119-58.2016.8.11.0027. Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 22366270, 

no que tange ao cumprimento de sentença. Destarte, cite-se/intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia 

devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, penhora de bens e 

protesto. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-09.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BARBOSA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo nº 

1000167-09.2018.811.0027 Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. Consubstanciado nas informações 

colacionadas aos autos, verifica-se no caso em tela a falta de interesse 

de agir, uma vez que, a parte autora quedou-se inerte, deixando de 

praticar ato de sua competência e abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias. Certidão de intimação da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, dando conta que não foi possível 

proceder à citação do requerido, tendo em vista não ter sido encontrado 

no endereço constante nos autos ID 15348815. Entretanto, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não apresentou endereço do 

requerido, bem como nada requereu , deixando transcorrer o prazo sem 

manifestação por mais de 30 (trinta) dias, conforme certificado nos autos 

em 19043208. Destarte, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o decurso de prazo, 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Itiquira/MT, 16 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-37.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DORNEL DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALATIEL RIBEIRO ALCANTARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 

8010198-37.2016.8.11.0027. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. Consubstanciado nas informações 

colacionadas aos autos, verifica-se no caso em tela a falta de interesse 

de agir, uma vez que, a parte autora quedou-se inerte, deixando de 

praticar ato de sua competência e abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias. Certidão de intimação da parte autora para manifestar-se 

quanto ao recebimento da dívida ID 20269130 e 20269137. Entretanto, 

mesmo devidamente intimada, a parte autora nada manifestou, deixando 

transcorrer o prazo sem manifestação por mais de 30 (trinta) dias. 

Destarte, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

julgo EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de mérito. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o decurso de prazo, ARQUIVEM-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. Itiquira/MT, 16 de março de 2020. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-49.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR FERREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT13909-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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ADAIR DOS SANTOS PALIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

SENTENÇA Número do Processo: 8009999-49.2015.8.11.0027 Polo Ativo: 

EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO Polo Passivo: JACIR FERREIRA GONCALVES 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento da lide. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada pelo Promovente em face do Promovido, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o Promovente que na data de 10/10/2013, 

realizou com o Promovido contrato de compra e venda de um automóvel 

parati de sua propriedade, onde o comprador lhe entregou uma moto titan, 

como forma de pagamento parcial, ficando de efetuar o pagamento de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na data de 10/12/2013, através de 

cheque pré-datado. Sustenta que o cheque foi repassado ao Senhor 

Antônio de Oliveira para quitar uma dívida que possuía com o mesmo, e 

que após, foi informado por ele que o cheque tinha sido sustado. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 13 de fevereiro 

de 2015 às 10h00m, a mesma restou inexitosa, em razão de ausência de 

acordo entre as partes. Contestação fora apresentada tempestivamente 

(ID 6922082). O Autor deixou de impugnar a contestação e os documentos 

apresentados pelo Promovido. Audiência de Instrução e Julgamento foi 

realizada na data de 20 de outubro de 2016 às 17h00m. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise da preliminar 

arguida em contestação. PRELIMINAR D EILEGITIMIDADE ATIVA Conforme 

narrado pelo Promovente, o cheque foi lhe dado como garantia de 

pagamento do saldo devedor do veículo comprado, e que repassou ao 

senhor Antônio Oliveira, pessoa a quem devia, que propôs Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, que foi extinta, sem resolução do mérito, 

por abandono da causa pelo Autor (ID 6922056). Ainda, o Promovente 

informou que quitou o débito junto ao senhor Antônio, que lhe devolveu o 

cheque. O Promovido em contestação confessa que tinha conhecimento 

de que devia ao Promovente, em razão do compra do veículo, o que resta 

claro que não havia necessidade de notificação da cessão de crédito, nos 

termos do artigo 290 do Código Civil. Dessa forma, rejeito a preliminar 

arguida, reconhecimento a legitimidade ativa do Promovente para propor a 

presente ação. Analisada e julgada a preliminar, passo ao exame do mérito 

da demanda e verifico que a pretensão da parte Promovente é 

improcedente. Narra o Promovente que na data de 10/10/2013, realizou a 

venda de seu veículo Parati ao Promovido, que lhe entregou como forma 

de pagamento uma moto, ficando restando um saldo devedor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser pago através de cheque 

pré-datado para 60 (sessenta) dias, que após foi sustado. Em 

contestação, o Promovido alegou que carro foi comprado na data de 

26/10/2013 e logo após, o veículo parati, com menos de 100Km percorrido, 

fundiu o motor. Que assim registrou Boletim de Ocorrência e após sustou 

o cheque perante a Instituição Bancária. Que diante da atitude do 

Promovente de permanecer irredutível ao abatimento proporcional do 

preço, realizou às suas expensas o conserto do veículo. Argumenta o 

Promovido que o motor foi retificado pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) e pago uma mão de obra para desmontagem e montagem, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Pois bem, conforme consta na 

defesa juntada pelo Promovido, este comprova que logo após a compra do 

veículo Volkswagen Parati, cor bege, placa GOB-0882, o mesmo veio 

fundir o moto, e que assim notificou o Promovente na data de 02/12/2013 

de que o cheque pré-datado para 10/12/2013 havia sido sustado, como 

forma de compensar o pagamento do problema ocorrido no carro. Consta 

na notificação que o Promovente a assinou (ID 6922078). Foi ouvida em 

juízo a testemunha arrolada pelo Promovido, o senhor Adair dos Santos 

Paliano, que confirmou a desmontagem e montagem do motor do veículo, 

que foi retificado pela Retífica Rondonópolis. O Autor não impugnou a 

contestação e seus documentos, bem como não trouxe aos autos provas 

documental ou testemunhal. O Promovido por sua vez, trouxe aos autos 

provas do dano material (ID 6222039) dispendido para conserto do motor, 

cujo veículo havia sido adquirido em um curto espaço de tempo quando da 

apresentação do vício. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Incumbe ao Réu provar a veracidade dos fatos 

alegados, posto que sua assertiva é fato extintivo de direito do Autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC. O ônus da prova incumbe: ... II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Quanto ao vício oculto, temos o seguinte entendimento 

jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO - 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - RESCISÃO 

CONTRATUAL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A prova 

do vício oculto no produto possibilita ao consumidor a redibição do negócio 

jurídico, respondendo objetivamente o fornecedor pelos danos originados 

do defeito. - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos 

integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e 

anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a 

honra, entre outros. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.397030-1/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AMARILDO ALVES 

QUIRINO, MARIA ANTONIA DA SILVA QUIRINO E OUTRO(A)(S) - 

APELADO(A)(S): WILTON MIGUEL ELIAS GEA, VEMINAS CAMINHÕES 

LTDA. TJ/MG: Processo1.0024.13.397030-1/001 Relator: Des.(a) Maurício 

Pinto Ferreira Relator do Acordão: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira Data do 

Julgamento: 30/10/2018 Data da Publicação: 09/11/2018. "APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL. MOTOR FUNDIDO. VÍCIO NÃO INFORMADO. 

ABATIMENTO DO PREÇO. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. - A venda de veículo avariado em leilão não implica na 

responsabilização do alienante e do leiloeiro, por força da garantia de 

qualidade do produto, que o torne impróprio ou inadequado para o 

consumo, na medida em que o consumidor, bem esclarecido sobre as 

condições do bem, assume no ato de realização da compra o ônus de 

fazer os reparos necessários para a sua plena utilização. - Entretanto, 

tanto o leiloeiro como o alienante não estão dispensados de responder por 

vícios de qualidade que, tendo sido ocultados do consumidor, diminuam o 

valor do produto (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor). - A 

informação adequada e clara sobre o produto posto à venda é um direito 

básico garantido ao consumidor, conforme expressa previsão da Lei 

8.078/90 (artigo 6º, inciso III). - Quando o estado aparente do veículo não 

sugere um problema grave, a vistoria que fica a cargo do interessado na 

arrematação não pode eximir os alienantes da deliberada ocultação do 

defeito grave." (Apelação Cível 1.0024.10.183904-1/001, Relator(a): Des.

(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

18/10/2012, publicação da súmula em 24/10/2012). A norma do Código 

Civil, quanto ao caso aqui demandado, estabelece: Artigo 441: "A coisa 

recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios 

ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou 

lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo 

às doações onerosas. Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o 

contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Art. 

443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que 

recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o 

valor recebido, mais as despesas do contrato. Art. 444. A 

responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder 

do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da 

tradição. Na hipótese, resta incontroversa a relação jurídica existente 

entre as partes, constando dos autos o dano material dispendido pelo 

Promovido para conserto do motor do veículo parati, comprado do 

Promovente. Com efeito, vício redibitório é o defeito oculto existente na 

coisa ao tempo da celebração do negócio e não percebido pelo 

contratante ao firmar o contrato, podendo ensejar até a rescisão do 

contrato. Maria Helena Diniz leciona: "Vícios redibitórios são defeitos 

ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo ou de 

doação onerosa, não comum às congêneres, que a tornam imprópria ao 
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uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo 

que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, 

dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento 

no preço" (Código Civil Anotado, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005, 

pág.421). Constata-se que o Promovido cumpriu com o disposto no artigo 

373, II do CPC, trazendo provas do fato extintivo do direito do Promovente, 

o que dessa forma julgo improcedente o pedido do Autor. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO a preliminar 

arguida em contestação e no mérito JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, o que faço com resolução do mérito. . Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de março de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. 

Intimem-se as partes e arquivem-se. Havendo recurso no prazo legal, 

desarquivem-se os autos, sem custa para a parte. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-91.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY TEODORO DE CARVALHO (REQUERIDO)

VALDECI JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000793-91.2019.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP -ME Polo Passivo: SUELY TEODORO DE 

CARVALHO E VALDECI JOSE DA SILVA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, tendo em vista da desnecessidade de produção de 

prova em Audiência de Instrução e Julgamento (artigo 355, I, II do CPC). 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada pela parte Promovente em desfavor da parte Promovida, 

objetivando a determinação judicial para que os Promovidos paguem a 

quantia de R$ 12.463,84 (doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e 

oitenta e quatro centavos), devidamente atualizada com juros, correção 

monetária e multa de 10% (dez por cento) estipulada no Contrato. Narra a 

Promovente que a parte Promovida realizou compras em seu 

estabelecimento no total de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) e não 

adimpliu com o compromisso assumido, que várias vezes tentou receber o 

débito, restando suas tentativas infrutíferas, motivo pelo qual ingressou 

com a presente ação. Como prova do débito, juntou aos autos Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida, e Contrato de Venda a Crédito com 

Reserva de Domínio, bem como instruiu a inicial com Planilha de cálculo. Os 

Promovidos embora devidamente citados e intimados (ID 27957327) para 

comparecimento na Audiência de Tentativa de Conciliação realizada na 

data de 23/01/2020 às 12h20m, se ausentaram (ID 28397731) e nada 

justificou. Ainda, consta nos autos que a Promovida até a presente data 

não apresentou defesa. A Promovente requereu a decretação de revelia 

dos Promovidos (ID 28531248). Pois bem, os Promovidos foram 

devidamente citados, bem como intimados do dia da realização da 

audiência de tentativa de conciliação, bem como dos efeitos oriundos da 

sua ausência no ato, e a ela não compareceu. Extrai-se ainda dos autos 

que os Promovidos se quedou inertes, não apresentando contestação. 

Confirmando os fatos alegados na inicial como verdadeiros. O Juizado 

Especial se pauta pelos princípios da informalidade e celeridade 

processual (artigo 2º da Lei 9.099/95), onde o comparecimento da parte é 

essencial, sob pena de revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

estabelecendo que a ausência do demandado à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Nesse sentido já se pronunciou a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - CITAÇÃO POR CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA 

NO ENDEREÇO DO RECLAMADO - VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO 

FONAJE - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - 

INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 do FONAJE, "A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 2. 

Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo o reclamado 

revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência do 

pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). SÚMULA DO JULGAMENTO 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO - REVELIA DECRETADA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. "Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." (art. 20 da Lei 

9099/95). 2. A abordagem inadequada e grosseira dispensada ao 

consumidor, pelo proprietário do estabelecimento comercial, expondo-o a 

situação vexatória e inconveniente, configura-se falha na prestação do 

serviço e dá ensejo a indenização por dano moral. 3. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 4. A sentença que julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao 

pagamento da importância de R$3.000,00, a título de danos morais, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 867/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013). 

Quanto a ausência de contestação, prescreve o artigo 344 e 355, II do 

CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349. Dessa forma, com arrimo no artigo 20 da Lei 9.099/95, que dispõe 

sobre os Juizados Especiais e artigos 344 e 355, II do Código de Processo 

Civil DECRETO A REVELIA dos Promovidos, por consequência, RESOLVO 

O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para determinar 

aos Promovidos que paguem a parte Promovente a quantia de R$ 

12.463,84 (doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e 

quatro centavos), corrigida monetariamente com base no Índice Nacional 

de Preço (INPC) a partir da presente decisão e acrescida de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito 

Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 15 de março de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos pela Juíza Leiga. Intimem-se as partes. Havendo 

recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões, após, 

certifique-se o preparo e voltem os autos conclusos para a decisão. Não 

havendo recurso, intime-se a parte reclamada para cumprir a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, além 

de penhora de bens. Havendo cumprimento voluntário, intime-se a 

reclamante sobre a satisfação do débito e expeça-se alvará e 

arquivem-se os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito.
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Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 1841-42.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Paulino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de JUVENIL PAULINO MACHADO, pela 

prática, em tese, da conduta delitiva tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Realizada audiência de instrução (Ref. 63), o Ministério Público insistiu na 

inquirição da testemunha Ihanco Moreira Carvalho, assim como a defesa 

insistiu na inquirição da testemunha ausente Cristalino Correa da Silva.

Deferidos os pedidos este Juízo determinou a expedição de carta 

precatória à Comarca de Araputanga, a fim de que pudesse ser inquirida a 

testemunha pleiteada pela acusação.

No mesmo sentido, fora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a 

defesa informasse o endereço da testemunha Cristalino.

Assim, a defesa do réu (Ref. 72), comunicou que não conseguiu contato 

com a testemunha, porém foi informado sem exatidão de que seria no 

“Sítio que Deus me deu”, ficaria na comunidade “Altelândia”, 

aproximadamente 8 quilometros de distância da zona urbana de Jauru, 

mas não podendo precisar se realmente é esta distância.

Subsidiariamente, requer maior prazo para conseguir contato com a 

testemunha.

Vieram-me os autos conclusos.

DISPOSITIVO

Posto isso, DESIGNO audiência para o dia 6 de MAIO de 2020, às 17h.

 INTIME-SE a testemunha no endereço indicado pela defesa (Ref. 72).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36272 Nr: 689-95.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Balbino Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:OAB MG 74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que a parte requerida apresentou recurso de apelação 

na ref.: 39 dos autos, CERTIFICO que o referido recurso é TEMPESTIVO, e 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte embargante, através de seus advogados via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões ao 

recurso interposto.

2. Na sequência, apresentadas ou não as contrarrazões, REMETO os 

autos ao setor de expedição para confecção de oficio com a finalidade de 

encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para análise do recurso.

 Jauru, 13 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-22.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDI PAULO DONIZETI RODRIGUES (REQUERENTE)

VANUSA REGINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

DALVA MARLEI RODRIGUES DE REZENDE (REQUERENTE)

DIVA APARECIDA SCATOLIN RODRIGUES (REQUERENTE)

VANDERLEI ITAMAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010001-22.2016.8.11.0047. REQUERENTE: EDI PAULO DONIZETI 

RODRIGUES, VANDERLEI ITAMAR RODRIGUES, DALVA MARLEI 

RODRIGUES DE REZENDE, DIVA APARECIDA SCATOLIN RODRIGUES, 

VANUSA REGINA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por 

DIVA APARECIDA SCATOLIN RODRIGUES e outros. Mérito. A parte 

impugnante aduz que o valor depositado de (R$ 22.079,40 vinte e dois mil 

e setenta e nove reais e quarenta centavos) a título de cumprimento de 

sentença pelo executado não está de acordo com a sentença. 

Apresentou o cálculo que considera correto no valor de: R$ 36.532,58 

(trinta e seis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos). Requer a complementação do valor de R$ 14.453,18 (quatorze 

mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos). Pois bem, 

quanto ao índice utilizado pelo embargado, observo que não utilizou o 

INPC, conforme determinado na sentença, todavia verifico também que o 

cálculo apresentado pela exequente não está correto, vez que na 

atualização aplicou os juros composto, ou seja, juro sobre juro, sendo que 

na sentença foi estipulado juros de 1% (um por cento) ao mês, ou seja, na 

forma simples. Considero correto o valor abaixo discriminado: Parte 

superior do formulário Dados básicos informados para cálculo Descrição 

do cálculo 5.149,34 Valor Nominal R$ 5.149,34 Indexador e metodologia de 

cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da correção 1/6/2008 a 

1/6/2019 Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples Período dos juros 1/6/2008 a 

1/6/2019 Dados calculados Fator de correção do período 4017 dias 

1,850970 Percentual correspondente 4017 dias 85,096952 % Valor 

corrigido para 1/6/2019 (=) R$ 9.531,27 Juros(4017 dias-133,90000%) (+) 

R$ 12.762,37 Sub Total (=) R$ 22.293,64 Valor total (=) R$ 22.293,64 Parte 

inferior do formulário Considerando que já houve o deposito no valor de R$ 

22.079,40 (vinte e dois mil e setenta e nove reais e quarenta centavos). 

Assim, resta a complementação no valor de R$ 214,24 (duzentos e 

quatorze reais e vinte e quatro centavos). Desse modo, a medida que se 

impõe é de parcial procedência da impugnação cumprimento de sentença. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no evento. 

22019963, considerando como saldo a complementar, o valor de R$ 

214,24 (duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos). 

Determinando o prosseguimento do feito. Expeça-se alvará em favor da 

parte exequente do valor já depositado no evento 21260196. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-40.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000773-40.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Fundamento e decido. Trata - se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE c/c ANULATÓRIA DE 

DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

em caráter LIMINAR ajuizada por JOÃO BATISTA MARTINS, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, alega o 

Requerente ter alienado o veículo, marca/modelo HONDA/NXR 150 Bros 

MIX ESD, ano 2010/2010, cor preta, placa NJP1904, 

RENAVAM:00203575539, de sua propriedade, em meados de 2014 para 

terceiro, na ocasião ficou estabelecido que este faria transferência do 

veículo para o seu nome. Assim, considerando o fato de que 

supostamente não possui mais a posse e nem mesmo a propriedade do 

bem, tampouco comunicou a venda ao DETRAN-MT, pretende o 

Requerente obter provimento jurisdicional que declare a inexistência de 

propriedade em relação ao veículo indicado na inicial, desobrigando-o da 

responsabilidade tributária a partir da data de tradição ou da renúncia de 

propriedade, determinando ao DETRAN-MT que providencie a 

regularização do registro e respectiva baixa. Os Requeridos apresentaram 

contestação, alegando legalidade do debito, ante a ausência de 

comunicação da venda, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Pois bem. O cerne da questão cinge-se à verificação do 

preenchimento ou não das exigências legais para que o autor possa ser 

excluído da condição de contribuinte do IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO e 

demais custas, na condição de ex-proprietário do veículo especificado na 

petição inicial. Compulsando os autos, verifica-se que, embora o 

promovente alegue ter vendido a terceiros o veículo, não há um único 

documento que prove essa transação. Assim sendo, ausente a prova da 

tradição do veículo, da transferência e da comunicação ao DETRAN/MT, 

sendo que a parte autora admite que não providenciou referida 

comunicação. Considerando, que para dar baixa no veículo haveria 

necessidade de apresentar o Chassi junto ao DETRAN/MT e para 

transferência do veículo é essencial a qualificação do novo proprietário, 

evidente que se torna impossível definir nos autos sem a apresentação de 

provas robustas da venda do automóvel. Com efeito, a matéria está 

regulada pelo artigo 155, III da CF/88 e pelos artigos 134 e 123,§1º do 

Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem litteris: Art. 155. “Compete aos 

Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: III - propriedade de 

veículos automotores.” Art. 134. “No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 

Art. 123. “Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de 

Veículo quando: I - for transferida a propriedade; §1º No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas.” Desse modo, não há possibilidade de 

acolher o pleito autoral, pois a responsabilidade tributária permanece com 

o promovente, que não adotou as providências legais exigíveis para a 

transferência da propriedade do veículo, que nem mesmo restou provada 

nos autos. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO 

E PROCESSO CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA - REJEITADA - 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOSAO IPVA- COMUNICAÇÃO DE 

VENDA AO DETRAN REALIZADA TARDIAMENTE - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO 

PROPRIETÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - 

RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA 

RETIFICADA. O DETRAN-MT é parte legítima para figurar no polo passivo 

da demanda, uma vez que lhe cumpre fazer a comunicação à Secretaria 

de Estado de Fazenda, relativa aos dados dos veículos registrados no 

Estado. O proprietário de veículo automotor somente ficará isento do 

pagamento de débitos após a comunicação da venda do veículo ao órgão 

de trânsito responsável. Presentes os requisitos que ensejam a reversão 

do ato sentencial combatido, impende seja provido o recurso e, de 

consequência, retifica-se a sentença em reexame. (TJMT, 

Apelação/Reexame Necessário nº 33293/2010, Rel. Des. Márcio 

Vidal,Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 07/12/2010, Data da 

publicação no DJE 17/01/2011)” Diante desse contexto, considerando o 

disposto no inciso I do artigo 373 do CPC (O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito) e não havendo prova da 

tradição, da transferência e da comunicação desta ao órgão de trânsito 

competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do 

proprietário do veículo. Nesses termos, inexistem motivos que justifiquem o 

deferimento da pretensão deduzida na inicial. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51867 Nr: 1016-95.2019.811.0048

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOAQUIM DA SILVA, ADRIANE 

PAULA DE CASTRO, ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:26621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIVEIRA CARRIJO - 

OAB:, JOSÉ OLIVEIRA CARRIJO - OAB:10385

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/99, 

artigos 104 e 166 do Código Civil e artigo 214, §1º, e art. 250 da Lei nº 

6.015/73, julgo parcialmente procedente o pedido contido na 

representação, declarando nulo o negócio jurídico praticado, conforme 

fundamentação supra, para o fim de:a) Extinguir o procedimento 

administrativo em relação aos requeridos por não ter sido provado o 

cometimento de infração administrativa;b) Cancelar a matrícula 4.369, livro 

02, fichas 01/02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
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Juscimeira-MT, aberta indevidamente;c) Cancelar a averbação de 

georreferenciamento na matrícula 1.364, livro 02, fichas 01/02, do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira-MT;d) Bloquear a 

matrícula nº 1.364 até que se regularize e cumpra as determinações 

anteriores.3.2. Oficie-se o titular do Cartório de Registro de Imóveis da 

desta Comarca de Juscimeira – MT, para que cumpra o que foi 

determinado nesta sentença.3.3. Com o trânsito em julgado, e cumpridas 

todas as deliberações, arquivem-se, com baixas e anotações de estilo.3.4. 

Remetam-se os autos ao Ministério Público para apuração de eventuais 

crimes e/ou abertura de inquérito policial por parte da Polícia Civil.3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000473-75.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

LIZANDRA KARINE MOTA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

YASSAME ARMAD SILVA SARA OAB - GO42546 (ADVOGADO(A))

MAHMUD ARMAD SARA OAB - GO0010431A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nos termos da portaria de 7/2020-DF de 16 de 

março de 2020, foram suspensas todas as audiências por 15 (quinze) 

dias, a partir desta data.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000473-75.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

LIZANDRA KARINE MOTA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

YASSAME ARMAD SILVA SARA OAB - GO42546 (ADVOGADO(A))

MAHMUD ARMAD SARA OAB - GO0010431A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nos termos da portaria de 7/2020-DF de 16 de 

março de 2020, foram suspensas todas as audiências por 15 (quinze) 

dias, a partir desta data.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30545 Nr: 518-04.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA, 

WASHINGTON LUIZ VIANA, LUIZ FERREIRA DE CARVALHO, DANILO DE 

SOUZA REIS CARDOSO, WHALIF FELIPE LOPES DE CARVALHOS DOS 

SANTOS, ANDERSON CREMA GONÇALVES, ELIETE ROSA DE SOUZA, 

LEANDRO JESUS DE OLIVEIRA, WUALISON WILSON OLIVEIRA, PATRICIA 

FIGUEIREDO DE SOUZA, VALÉRIA FIGUEIREDO DE SOUZA, JOICE 

FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:MT 15616, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 Vistos.

1. Tendo em vista que este magistrado estará participando do projeto 

Ribeirinho Cidadão, no dia 17 de março do corrente ano, no Distrito de 

Placa de Santo Antônio, município de Juscimeira-MT, tenho por bem 

cancelar a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

17/03/2020, às 12h30 min (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Outrossim, ante o teor de certidão emitida pelo meirinho na Ref: 426 e 

Ref: 428, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que 

entender oportuno. Prazo: 10 (dez) dias.

3. Após, volte-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-85.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NONATO ARRAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por MARCOS 

NONATO ARRAES, qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando 

que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/153135-9, e que foi surpreendido com uma fatura referente ao mês de 

dezembro/2017, sendo uma no valor de R$ 5.486,41 (cinco mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), valores 

muito superiores aos normalmente pagos, como não houve o pagamento 

integral do valor da fatura, houve a inscrição do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como há a ameaça da interrupção do 

fornecimento da energia elétrica ao consumidor. Assim, pede a liminar 

para determinar a exclusão do seu nome no SPC/SERASA, bem com a 

garantia do fornecimento de energia elétrica, sob pena de cominação de 

multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão 

de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais 

deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da 

Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No 

presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de 

Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para 

a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos 

necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova 

inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos 

documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de difícil 

reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela formulado pela parte, para tão somente determinar que a 

parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte autora Nº 6/153135-9, pela 

cobrança discutida nesta ação, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 

40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a 

parte ré, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-85.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NONATO ARRAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-94.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GLEITON IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2019 Hora: 17:15 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-94.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GLEITON IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2019 Hora: 17:15 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-94.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GLEITON IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-29.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,52 (Quinhetos 

e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Assinatura Eletrônica Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61317 Nr: 15-96.2013.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel de Campos Widal 

Filho - OAB:7197-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87234 Nr: 501-31.2020.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVERIO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 Autos nº 501-31.2020.811.0111.

Código nº 87234.

Vistos.

Ante o teor da certidão da certidão do oficial de justiça, NOMEIO como 

DEFENSOR DATIVO do acusado ROBSON SILVÉRIO DOS ANJOS, o 

advogado Jakson Darlyn Ferreira dos Santos, a qual deverá ser intimado 

para apresentar defesa prévia, no prazo legal, bem como atuar nos atos 

processuais subsequentes.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 12 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000754-85.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE MENDES DE ALMEIDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MENDES PEDROSA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000754-85.2019.8.11.0030 INVENTARIANTE: SUZIANE MENDES DE 

ALMEIDA INVENTARIADO: MARIA MENDES PEDROSA DA SILVA 

DESPACHO Em análise aos autos, não vislumbro hipossuficiência 

financeira da parte autora. Assim, sem prejuízo, na forma do artigo 99, § 

2º, parte final, do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento. Tendo as 

custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão de isenção 

de pagamento, em verdade uma espécie de moratória circunscrita à 

manutenção da situação de pobreza, deve encontrar lastro fático 

probatório mínimo a justificar a excepcional medida. A concessão açodada 

e generalizada do benefício com base tão somente na declaração de 

hipossuficiência da parte, muitas vezes descolada da realidade, acarreta 

diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e ao cabo, uma série 

de investimentos necessários ao pleno desenvolvimento dos trabalhos por 

parte do Poder Judiciário. Além disso, tratando-se de tributo, a concessão 

de moratória, ou isenção, sem a necessária observância dos critérios de 

concessão pode acarretar responsabilização por ato de improbidade 

administrativa ao agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, 

inciso VII da Lei 8.429/92. Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do 

pedido de gratuidade judiciária, deverá a parte autora comprovar 

documentalmente renda e patrimônio, seus e da família, com quem coabita 

ou da qual é dependente e, ainda, apresentar comprovante de isenção de 

imposto de renda, por exemplo. No mesmo prazo, intime-se a parte autora 

para emendar a petição inicial, incluindo os demais herdeiros, indicando as 

respectivas qualificações e endereços, para que seja viabilizada a 

citação, sob pena, de extinção do feito por ausência de condição de 

procedibilidade, nos termos do art. 485, IV do CPC. Após, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000619-73.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PINHEIRO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Processo 1000619-73.2019.8.11.0030 DECISÃO Cuida-se de 

pedido de repetição de indébito c/c com danos morais proposto por João 

Victor Pinheiro de Almeida Silva em face de VIVO S.A, alegando que a 

empresa requerida vem efetuando descontos em sua fatura de cartão de 

crédito sem a sua anuência, já que não contratou os serviços cobrados. 

Não obstante, tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o 

recolhimento das custas, como estipula o art. 456 da CNGC-TJ/MT, 

determino a comprovação do pagamento das despesas de ingresso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição (art. 

290, do CPC). Após, com ou sem a comprovação de pagamento, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. NOBRES, 9 de março de 

2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio 

Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 - TELEFONE: (65) 

33761229

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000047-83.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA BENILDES DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Processo: 1000047-83.2020.8.11.0030. AUTOR: JUNIA BENILDES 

DE ALMEIDA OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Trata-se de pedido declaratório de inexistência parcial de relação jurídica 

tributária e restituição do valor recebido indevidamente c/c com 

indenização por danos morais proposto por Junia Benildes de Almeira 

Oliveira em face do Estado de Mato Grosso. O pleito se lastreia em 

eventual ilegalidade decorrente da cobrança do ICMS ter sido feita no valor 

total das faturas de energia, com a inclusão das tarifas e encargos de uso 

e conexão dos sistemas de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), 

e não apenas sobre o valor da energia elétrica que tem sido efetivamente 

consumida em cada mês. Brevemente relatado. Decido. A questão 

discutida nos autos é objeto de discussão no Tribunal Cidadão. No STJ, a 

jurisprudência majoritária convergia no sentido de que há ilegalidade na 

cobrança de ICMS sobre os valores da TUST/TUSD. Todavia, em Março de 

2017 a Primeira Turma do Tribunal manifestou-se pela legalidade da 

inclusão do ICMS na base de cálculo da TUST/TUSD, posicionamento 

firmado no REsp 1.163.020. Essa decisão isolada foi sucedida de outras 

diversas decisões que retomaram o entendimento contrário e dominante 

no STJ, o que culminou na adoção do rito de repetitivos. Com efeito, o tema 

foi afetado sob o número 986, sendo determinada a suspensão das 

causas que versem sobre a matéria e afetados os recursos paradigmas: 

REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. Sendo assim, 

encontram-se suspensas liminarmente as ações que questionam a 

legalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição e transmissão de energia elétrica. Diante do exposto, em 

observância as disposições do art. 1037, II, do CPC, DETERMINO O 

SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento final conjunto do REsp 

1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. Após julgado o tema em 

questão, voltem-me para deliberar. Intime-se. Cumpra-se. NOBRES, 10 de 

março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-13.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO BELARMINO JACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA OAB - MT2669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELENE REGINA DA COSTA (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000720-13.2019.8.11.0030 AUTOR(A): PAULINO BELARMINO JACO REU: 

CELENE REGINA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de embargos de terceiro 

proposto por Paulino Belarmino Jacó e lilia Betânia Jacó. Afirmam os 

embargantes terem firmado Compromisso de Compra e Venda com o Sr. 

Isaias Lopes de Oliveira em 28 de maio de 2012, através do qual 

adquiriram pelo valor de R$ 260.000,00, divididos em três parcelas, uma 

área rural de 100há, localizada na Gleba Coqueiral, lote n°180, no 

Município de Nobres/MT. Sustentam que a cadeia dominial se deu da 

seguinte forma: Sr. Paulo Sousa Freitas > Sr. Genivaldo Guimarães Sousa 

> Sr. Isaias Lopes de Oliveira. Aduzem que após tomarem posse do imóvel 

deram início à realização de benfeitorias, vendo a necessidade de 

realizarem um empréstimo com a requerida Celene Regina Costa. 

Asseveram que, em razão das taxas de juros abusivas cobradas, não 

conseguiram arcar com a dívida de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 

mil reais) e, em decorrência, foram vítimas coação por um terceiro a 

mando da requerida, que os forçou à celebrarem um contrato de compra e 

venda no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) transferindo 

a titularidade do imóvel por valor inferior ao real, como forma de 

pagamento parcial da dívida, sendo coagidos ainda a emitirem uma nota 

promissória no valor R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com vencimento à 

vista, sem data de emissão. Narram que, após se ocultarem do terceiro 

coator, foram encontrados e, sob ameaça, forçados a outorgarem 

procuração lavrada em Cartório, para venderem o imóvel em discussão e, 

posteriormente, retirados de sua posse a mando da requerida. A vista do 

relatado, afirmam que a ação preventa (interdito proibitório) não passa de 

uma simulação, visando o enriquecimento ilícito das partes. Breve relato. 

Decido. Inicialmente, convém frisar que os embargos de terceiro tem 

natureza de “ação incidental de que pode lançar mão um terceiro que nada 

tem a ver com o processo de que emanou ato constritivo sobre seus 

bens” (Teresa Arruda Alvim Wambier e outros in Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil, 3ª edição, Ed. Revista dos Tribunais). 

Nesse sentir, preceitua ainda, o artigo 674 do NCPC que: Art. 674 – 

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de 

constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito 

incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou 

sua inibição por meio de embargos de terceiro.” Com efeito, a oposição de 

embargos de terceiros pressupõe a existência de um ato de apreensão 

judicial, que acarrete esbulho ou turbação do proprietário ou possuidor, 

que não seja parte no processo principal. Sendo assim, não se confundem 

embargos de terceiro e ações possessórias, já que estas se fundam 

exclusivamente na posse turbada o esbulhada e os embargos podem ser 

ajuizados pelo possuidor ou proprietário atingido por decisão judicial, de 

forma que se a constrição decorre de ato particular a ação correta será a 

possessória ou reivindicatória. In casu, o processo principal se trata de 

interdito proibitório movido por parte que sequer foi qualificada na inicial de 

embargos de terceiro. Não bastasse, não consta nos autos prova de que 

tenha havido qualquer ato de apreensão ou constrição na demanda de 

cód. 55845, de forma que o objeto daquela medida seria tão somente o 

mandado proibitório, como forma de manutenção da posse. Destarte, é 

relatado na própria exordial que, desde 2015, os autores não exercem 

mais a posse do imóvel, pelo que, ao que tudo indica, os embargantes 

visam à anulação de negócio jurídico para discussão acerca da 

titularidade do bem, fazendo-se necessário deduzir o pedido em rito 

próprio para tal fim. Portanto, ausente a constrição de qualquer bem 

naqueles autos e, não havendo, em consequência, nenhum ato de 

turbação ou esbulho decorrente, intime-se o embargante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, adequando os pedidos e a causa de 

pedir, assim como promovendo a devida qualificação do polo passivo, sob 

pena de extinção por ausência de condição de procedibilidade, nos termos 

do art. 485, IV do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Nobres, 12 de março de 

2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000751-33.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA FERREIRA DAMASCENA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000751-33.2019.8.11.0030 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

TANIA APARECIDA FERREIRA DAMASCENA DESPACHO Analisando o 

pedido exordial, verifica-se que não houve pedido de justiça gratuita, 

tampouco comprovação do pagamento das custas processuais. Intime-se 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

comprovantes de pagamento das custas e taxas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 2298-96.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 2434-59.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique de Figueiredo Neves, Rafael 

Ribeiro Neves da Cruz, Wellinny Ramos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:15829-A/MT

 Processo n. 2434-59.2018.811.0030

Código Apolo: 73869

DECISÃO

Tendo em vista que a defensora dativa Dra. Karina Paula Faustino da Silva 

intimada para apresentar recurso e não manifestou (folhas 620), bem 

como com a implantação da Defensoria Pública Estadual nesta comarca, 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para manifestar-se acerca do 

direito de recorrer do acusado Wellinny Ramos Silva.

Aguarde-se o retorno da carta precatória distribuída sob o nº 

5206-85.2020.811.0042 – código 614835, conforme ofício de folhas 619.

Expeça-se certidão em favor da Defensora Dativa Karina Paula Faustino 

da Silva nos termos da decisão de folhas 473, certificando a expedição 

nos autos.

Remetam-se os autos a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 77590 Nr: 530-67.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelito Pinto de Nazaretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Processo n. 530-67.2019.811.0030
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Código Apolo: 77590

DESPACHO

Considerando a readequação da pauta de audiências do Juízo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de abril de 2020, às 

16h50min.

Intimem-se o acusado e as testemunhas para o comparecimento da 

solenidade, conforme a data designada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79013 Nr: 1166-33.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Vieira Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 Processo n. 1166-33.2019.811.0030

Código Apolo: 79013

DESPACHO

Considerando a readequação da pauta de audiências do Juízo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de abril de 2020, às 

15h00min.

Intimem-se o acusado e as testemunhas para o comparecimento da 

solenidade, conforme a data designada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45572 Nr: 1368-83.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Moraes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48909 Nr: 576-95.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49628 Nr: 839-30.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52699 Nr: 2136-72.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Vieira Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55531 Nr: 844-18.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso- Procuradoria Geral do Estahdo.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo José da Silva - Me - Supermercado 

Umuarama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de Ref: 16, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60073 Nr: 3822-65.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kitmóveis Comércio Ltda, Humberto Martins 

Quito Junior, Humberto Martins Quito, Salma Iunes Quito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61229 Nr: 64-44.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. da Silva Dovigi - ME, Evanil Rodrigues da 

Silva Dovigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62176 Nr: 524-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. Santana - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62915 Nr: 973-86.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furtado e Lara LTDA ME, Dagoberto Araujo 

Furtado, Sonia Ferreira Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63661 Nr: 1300-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Zeni, Margarete Martinhago Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68568 Nr: 248-63.2018.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednéia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803 Nr: 339-91.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Richard, Alda Richardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca do documento acostado na Ref. 237/240.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54838 Nr: 563-62.2016.811.0030

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada pessoalmente a parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59956 Nr: 3765-47.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais de Oliveira - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada pessoalmente a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60426 Nr: 3976-83.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdFPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SynaraVieira Gusmão - 

OAB:11175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa (ref. 105).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 2017-43.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I R DOS SANTOS RIBEIRO E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para que a parte efetue o pagamento da 

diligencia do Sr. Oficial Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 2017-43.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I R DOS SANTOS RIBEIRO E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66250 Nr: 2435-78.2017.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:18701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 
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processo para que seja intimada pessoalmente a parte 

requerente/exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar da certidão de 

ref. 53, bem como dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (art. 

485, III, §1º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21152 Nr: 1627-20.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1627-20.2010.811.0030

Código: 21152

DECISÃO

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01.04.2020, às 

13h30min.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho (art. 450 do NCPC).

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Nobres/MT, ___/____/2019.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-70.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO - CONSTRUCOES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BARBOSA DE CAMPOS OAB - PR61044 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000464-70.2019.8.11.0030 AUTOR(A): JOAO DO CARMO - 

CONSTRUCOES - ME REU: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. DECISÃO Em 

análise dos autos constato que o requerente postula pelo deferimento do 

benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, vejo que tal pedido 

não pode prosperar, pelos motivos que passo a discorrer. Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão. O 

legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça disponibilizou 

meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles está o 

benefício da assistência judiciária gratuita, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, sendo que esta 

assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto 

da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou 

de seus familiares. A propósito, mediante a análise dos documentos 

acostados pela requerente é possível constatar que no exercício anterior 

auferiu rendimentos que chegam a monta de R$ 94.450,00 (noventa e 

quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), sendo de se pressupor que 

possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, 

sem prejuízos financeiros familiar. Ademais, os documentos carreados 

são insuficientes para possibilitar a concessão da benesse, uma vez que 

não denotam que o requerente ficariam impossibilitados ou mesmo que 

teria dificuldades de arcar com as custas do processo sem prejuízo do 

próprio sustento, sobretudo porque foi intimado para acostar aos autos o 

extrato bancário dos 06 (seis) últimos meses, deixando de fazê-lo a 

pretexto de rasa justificativa. Insta salientar, que o escopo da lei 

concedendo o benefício da gratuidade, destina-se a favorecer àqueles 

que realmente necessitam se socorrerem deste benefício para ver 

assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto. Sendo 

assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade do 

requerente, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Intimem-se o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18540 Nr: 1257-75.2009.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Martins Quito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - 

Nobres/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, Sérvio Túlio 

de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Certifico que, em consulta junto a Conta Única do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, foi constatado que não há valores vinculados aos presentes 

autos, conforme juntada dos alvarás em anexo. Nos termos da legislação 

vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora, para manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19141 Nr: 1838-90.2009.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdPPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento a decisão de fls. 148, 

intimo Vossa Senhoria parte autora para manifestar nos presentes autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo, a teor do que dispõe o art. 53, §4º, da Lei 

9099/95.

Comarca de Nortelândia
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Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000054-09.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREU COELHO DE MENEZES (REQUERENTE)

ROBERTO DE SOUZA ASSUNCAO (REQUERENTE)

ANATALIA CARMO BARBOSA MENESES (REQUERENTE)

EDNETE CARMOS BARBOSA ASSUNCAO (REQUERENTE)

AGNALDO DO CARMO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO RONDON (REQUERIDO)

TOMISTOCLES FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000054-09.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ANATALIA CARMO BARBOSA 

MENESES, ALFREU COELHO DE MENEZES, EDNETE CARMOS BARBOSA 

ASSUNCAO, ROBERTO DE SOUZA ASSUNCAO, AGNALDO DO CARMO 

BARBOZA REQUERIDO: MARIA DO CARMO RONDON, TOMISTOCLES 

FERREIRA LEITE Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta 

por ANATALIA CARMOS BARBOSA DE MENEZES, EDNETE CARMOS 

BARBOSA ASSUNÇÃO e AGNALDO DO CARMO BARBOSA em face dos 

bens deixados pelos falecidos MARIA DO CARMO RONDON e 

TEMÍSTOCLES FERREIRA LEITE. No ID 19244319 consta petição de JOSÉ 

VILMAR FERREIRA LEITE requerendo habilitação nos autos, por entender 

ser herdeiro colateral da legítima deixada por Temístocles Ferreira Leite, 

haja vista que alega ser filho de uma das irmãs falecidas de TEMÍSTOCLES 

FERREIRA LEITE. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. À 

respeito do modo de exclusão de herdeiros colaterais o Código Civil dispõe 

o seguinte: “Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os 

ascendentes e o cônjuge. Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, 

de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. 

Art. 1.850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o 

testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar.” Nas lições do 

Professor Daniel Carnacchioni: “(...) Os herdeiros colaterais não são 

herdeiros necessários e, portanto, não possuem direito subjetivo a 

qualquer parte da herança. Nessa condição, a exclusão desses herdeiros 

da herança independe de causa ou motivo. Basta que o testador disponha 

da totalidade da herança sem os contemplar, ou seja, sem destinar aos 

colaterais qualquer bem que integre a herança, nos termos do art. 1850 do 

CC”. Pois bem. Consta dos autos a existência de Testamento Público (ID 

18252288), no qual o TEMÍSTOCLES FERREIRA LEITE, na qualidade de 

testador manifesta a vontade de deixar a totalidade de seus bens em 

benefício de sua companheira MARIA DO CARMO RONDON, e na falta 

desta, aos filhos naturais da mesma, quais sejam: ANATALIA CARMOS 

BARBOSA DE MENEZES, EDNETE CARMOS BARBOSA ASSUNÇÃO e 

AGNALDO DO CARMO BARBOSA. Daí que, a meu ver, não deve 

prosperar o pleito do herdeiro colateral JOSÉ VILMAR FERREIRA LEITE, 

haja vista que, na qualidade de herdeiro colateral, foi excluído da 

sucessão, no momento em que TEMÍSTOCLES FERREIRA LEITE não o 

contemplou quando da lavratura do testamento. Portanto, entendo que 

JOSÉ VILMAR FERREIRA LEITE sequer possui legitimidade para figurar 

como parte no autos, bem como não se caracteriza como terceiro 

interessado, motivo pelo qual, INDEFIRO O SEU PEDIDO DE HABILITAÇÃO 

NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, devendo o advogado GILMAR GOMES DE 

SOUZA - OAB-MT 9228 ser intimado via DJE para ciência da presente 

decisão. Ato contínuo, em cumprimento ao artigo 617 do Código de 

Processo Civil de 2015, NOMEIO como Inventariante a parte requerente, 

EDNETE CARMOS BARBOSA ASSUNÇÃO, em razão da qualidade de 

herdeira dos falecidos. INTIME-SE o inventariante nomeado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, prestar compromisso nos termos do artigo 617, 

parágrafo único, do CPC. Prestado o compromisso, o inventariante deverá 

apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do art. 620 do CPC. Em seguida, CITEM-SE os demais herdeiros e 

os interessados não representados, se for o caso, bem como a Fazenda 

Pública Federal, Estadual e Municipal, e INTIME-SE o Ministério Público (art. 

626 do CPC) para que, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre as primeiras declarações, podendo as Fazendas 

Públicas, em 15 (quinze) dias (art. 629 do CPC), caso discordem dos 

valores da avaliação dos bens apresentados pela Inventariante, juntar 

prova de cadastro ou atribuir diretamente novos valores, os quais poderão 

ser aceitos pelos interessados (CPC/2015, art. 634). Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores nela 

atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, 

venham imediatamente as últimas declarações, já com comprovação do 

recolhimento dos Impostos Estaduais, Certidões Negativas de Tributos 

Federais, Estaduais e Municipais e esboço de partilha final. Após, 

voltem-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 13 de março 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000340-84.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SOUZA CHAVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000340-84.2019.8.11.0031 REQUERENTE: LUIZA SOUZA CHAVES 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. NOMEIO como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com 

endereço à Rua Singapura, nº 427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, 

Cuiabá-MT, CEP: 78070-215, telefone (65) 999819047 / (65) 30522103, 

para responder os quesitos apresentados pelas partes. DESIGNO o dia 

16/05/2020 (sábado), as 09h30min, para realização da perícia médica, a 

ser realizada no prédio do Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, Rua 

Presidente Costa e Silva, nº 410, Bairro Vila Nova, CEP nº 78.420- 000, 

Arenápolis/MT, Tel.: (65) 3343-1375. Consoante Resolução do Conselho 

da Justiça Federal e em decorrência da complexidade da perícia, FIXO os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao 

perito que efetivamente realizá-la, após o término do prazo concedido para 

as partes se manifestarem acerca do laudo. O respectivo laudo deverá 

ser apresentado no prazo de 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). INTIMEM-SE 

as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados. Como quesitos do Juízo, o expert 

deverá responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou 

mental? 2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado 

para todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao 

próprio sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – 

art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é 

permanente? Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07). 5. Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, 

considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade física, 

cognitiva etc? E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07)? Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade 

adulta, incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento 

social, afetivo, etc.? Após, aportando o laudo pericial aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, tornem-me os autos 

conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 16 de março de 2020. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000068-56.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE CARVALHO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000068-56.2020.8.11.0031 REQUERENTE: IVONE CARVALHO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: JOSE MARCOS DA SILVA Vistos etc. 

A jurisprudência tem firmado o entendimento de que para a concessão do 

benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos e não apenas baseado na simples declaração, 

uma vez que a Constituição Federal de 1988 ao estabelecer a assistência 

judiciária, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA 

GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA 

DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - EMENDA A INICIAL – Valor da causa – 

matéria de ordem pública – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – 

NATUREZA DECLARATÓRIA – CONTEÚDO ECONÔMICO - ART. 259, VII, 

DO CPC – POSSIBILIDADE VALOR A SER FIXADO CONFORME 

PARÂMETRO DISPOSTO EM PREÇO DO HECTARE DO IMÓVEL POR 

PLANILHA APRESENTADA PELO INCRA/MT – RECURSO DESPROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda que se trate de ação 

declaratória, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo 

econômico, isto é, ao proveito econômico pretendido pelo autor. Na ação 

de usucapião o valor da causa deve ser atribuído pela estimativa oficial 

para lançamento do imposto, nos termos do art. 259, VII, do CPC, podendo 

inclusive ser modificado de ofício pelo Magistrado, por se tratar de matéria 

de ordem pública. (AI 5329/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 

31/07/2015)” Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça 

Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc. Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de 

março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47252 Nr: 636-26.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIRONE SELIN DE MORAES - 

OAB:25992/O

 "[...]JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva [..]- CONDENO o acusado 

MATHEUS PEREIRA CONCEIÇÃO, [...] nas sanções previstas no art. 33, 

caput, da Lei nº. 11.343/2006 c/c o art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em 

concurso material.[...] totaliza-se a pena definitiva em: 05 (cinco) anos de 

reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no que tange ao 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e 01 (um) ano de detenção e 

pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no que se refere à POSSE 

ILEGAL DE MUNIÇÃO[...].Por seu turno, tendo em conta que o crime de 

posse de munição é apenado com detenção e, se tratando o delito de 

tráfico de entorpecente equiparado a hediondo, [...] fixo o regime 

inicialmente fechado para o delito de tráfico de drogas e o regime 

inicialmente semiaberto para o delito de posse ilegal de munição.Por fim, 

levando em conta a condição de traficante do réu, no caso do crime de 

posse ilegal de munição, incabível a substituição por pena restritiva de 

direitos, bem como o sursis, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do 

Código Penal.No mais, tendo em vista que o réu esteve preso durante toda 

a tramitação deste feito, nego ao mesmo o direito de apelar em liberdade, 

[...].Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o adequado 

e servindo a cópia desta sentença como o necessário mandado de 

intimação/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34761 Nr: 312-75.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineid Tibald Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I - Compulsando os autos, defiro parcialmente os pedidos de 

ref. 102, DETERMINO que PROCEDA-SE com a localização de bens 

penhoráveis via RENAJUD, no valor de R$ 81.584,84 (oitenta e um mil, 

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos).Proceda-se com a inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrada em nome da parte devedora, a ser realizada via 

Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser 

intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão 

da penhora.II – Outrossim, INDEFIRO o pedido de busca pelo sistema 

INFOJUD, vez que, o sistema Infojud implica quebra do sigilo fiscal 

constitucionalmente assegurado, não havendo fundamento para tanto, no 

caso dos autos. A expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição 

de questões relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em 

relação às garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta 

Magna. Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade. Na espécie, verifico que o interesse individual 

meramente patrimonial não pode se sobrepor a uma garantia fundamental 

do indivíduo tutelada constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição 

Federal). Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder 

Judiciário o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de 

satisfazer o crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a 

sua concreta impossibilidade. Ou seja, as consultas aos sistemas de 

informação ou as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas 

privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências cabíveis ao alcance da parte interessada. Admitir o contrário 

seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no cumprimento das 

obrigações que lhes incumbam. III - Frustrada todas as diligências 

anteriores,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38401 Nr: 1209-69.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Mario Barreto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Compulsando os autos, defiro parcialmente os pedidos de ref. 

47, DETERMINO a realização de penhora online via BACENJUD e 

RENAJUD, no valor de R$ 20.066,30 (vinte e mil e sessenta e seis reais e 

trinta centavos).Em sendo positivo os bloqueios, DETERMINO a expedição 

de ofício ao setor da conta única, para que se proceda a vinculação do 

citado valor bloqueado a este processo.Ato contínuo, DETERMINO a 

intimação da parte executada, para manifestação, no prazo de 05 dias.Em 

sendo negativo os bloqueios, DETERMINO a intimação da parte exequente, 

para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 05 

dias.Outrossim, INDEFIRO o pedido de busca pelo sistema INFOJUD, vez 

que, o sistema Infojud implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna. 

Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade. Na espécie, verifico que o interesse individual 

meramente patrimonial não pode se sobrepor a uma garantia fundamental 
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do indivíduo tutelada constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição 

Federal). Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder 

Judiciário o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de 

satisfazer o crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a 

sua concreta impossibilidade. Ou seja, as consultas aos sistemas de 

informação ou as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas 

privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências cabíveis ao alcance da parte interessada. Admitir o contrário 

seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no cumprimento das 

obrigações que lhes incumbam.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000056-76.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREU COELHO DE MENEZES (REQUERENTE)

ANATALIA CARMO BARBOSA MENESES (REQUERENTE)

ROBERTO DE SOUZA ASSUNCAO (REQUERENTE)

EDNETE CARMOS BARBOSA ASSUNCAO (REQUERENTE)

AGNALDO DO CARMO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMISTOCLES FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

MARIA DO CARMO RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000056-76.2019.8.11.0031. 

REQUERENTE: ANATALIA CARMO BARBOSA MENESES, ALFREU 

COELHO DE MENEZES, EDNETE CARMOS BARBOSA ASSUNCAO, 

ROBERTO DE SOUZA ASSUNCAO, AGNALDO DO CARMO BARBOZA 

REQUERIDO: MARIA DO CARMO RONDON, TOMISTOCLES FERREIRA LEITE 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PEDIDO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE 

TESTAMENTOS PÚBLICOS proposta por ANATALIA CARMOS BARBOSA 

DE MENEZES, EDNETE CARMOS BARBOSA ASSUNÇÃO e AGNALDO DO 

CARMO BARBOSA em face dos bens deixados pelos falecidos MARIA DO 

CARMO RONDON e TEMÍSTOCLES FERREIRA LEITE. A presente ação foi 

distribuída por dependência aos autos principais de nº 

1000054-09.2018.8.11.0031 (INVENTÁRIO). Pois bem. Ocorre que a 

fundamentação jurídica que ampara o pedido diz respeito as modalidade 

de testamento privado ou cerrado, o que não é aplicável ao caso 

concreto, haja vista que o testamento em questão é público, conforme 

Escritura Pública lavrada pelo 2º Serviço Notarial da Comarca de 

Arenápolis – Livro: 32 – AA, Folha: 90/91 e v ( ID 18252856). Desta feita, 

considerando que o comando previsto no art. 610 do NCPC já foi suprido 

com o ajuizamento da ação principal de nº 1000054-09.2018.8.11.0031 

(INVENTÁRIO), bem como a impropriedade técnica do pleito, vejo como 

desnecessária a tramitação do presente feito, motivo pelo qual 

DETERMINO o arquivamento dos autos com as cautelas e baixas de praxe, 

para uma maior celeridade de tramitação da ação principal. TRASLADE-SE 

CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO AOS AUTOS DE Nº 

1000054-09.2018.8.11.0031. Intimem-se. Cumpra-se. NORTELÂNDIA, 13 

de março de 2020. Victor Lima Pinto Coelho Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 46922 Nr: 172-92.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO TIBÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Vistos.

DELIBERO pelo prosseguimento do feito.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52575 Nr: 1263-52.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GERMANO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324/MT

 "[...].Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta NEGO 

ACOLHIMENTO aos embargos à execução, consequentemente JULGO e 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com 

arrimo nas letras do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Todavia, por ser tratar de matéria de ordem pública, proferindo 

julgamento de mérito, DECLARO prescrita pretensão de satisfação do 

débito vencido em 23 de junho de 2013.Ante a sucumbência CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que os arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente corrigido e atualizado monetariamente.Com o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para a ação de 

execução n.º 817-54.2013.8.11.0090 (Código: 46473),[...]"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 46785 Nr: 45-57.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35065 Nr: 398-73.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL PENAS CASAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12.491/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios de sucumbência, 

ambos fixados no patamar de dez por cento (art. 523, § 1º, do CPC).

Por orientação do art. 523, § 3º, do CPC, na hipótese de o executado não 

pagar tempestivamente o valor exequendo, fica desde logo determinada a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

O executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do escoamento 

do interregno para pagamento voluntário, para apresentar, 

independentemente de penhora ou nova intimação, nestes próprios autos 

a impugnação, em conformidade com o art. 525 do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35809 Nr: 294-47.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL JOSÉ PEREIRA, ELIAS ALVES 

ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Vistos.

Trata-se de indenização por danos morais.

Sobreveio a notícia do falecimento da parte requerida no processo Código 

59480 (Ref.: 18 dos referidos autos).

A suspensão do processo e a intimação do espólio/sucessores foram 

determinadas à fl. 166.

O prazo assinalado para a habilitação dos herdeiros transcorreu in albis, 

conforme certidão à fl. 170.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Na forma do art. 313, § 2º, inciso I, do CPC, no caso de morte do 

requerido, o magistrado suspenderá o feito e ordenará a intimação do 

autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar.

No caso do silêncio do autor, a medida a ser imposta é a extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

O requerente foi devidamente intimado, no entanto, quedou-se inerte.

Nesta senda, sem maiores delongas, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é a medida a se impor.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 485, inciso X c.c. art. 313, § 2º, 

inciso I, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, o que o 

faço SEM RESOLVER O MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbências, estes últimos fixados no patamar mínimo.

Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33543 Nr: 496-29.2007.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉSTER OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a 

interdição de JOSÉ NILTON DA SILVA, declarando-o incapaz de exercer, 

sem a atuação de sua curadora, o exercício de direitos patrimoniais e 

negociais, e, de acordo com art. 755, I, do CPC, tornando ESTER OLIVEIRA 

DA SILVA sua curadora definitiva, EXTINGUINDO o presente feito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, 

do Código de Processo Civil a sentença de interdição será inscrita no 

registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial 

de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente.COMUNIQUE-SE o Cartório Eleitoral para as 

providências que se fizerem necessárias, conforme preceitua o artigo 15, 

inciso II, da Constituição Federal, devendo constar da comunicação: 

qualificação completa, com endereço, bem como, informação de sua 

incapacidade civil absoluta.Quando do cumprimento da presente sentença, 

atente-se a Serventia do Juízo para que OFICIE-SE o Cartório de Registro 

das Pessoas Naturais desta comarca com a maior brevidade possível, a 

fim de dar cumprimento ao disposto nos artigos 89 e 92, ambos da Lei de 

Registros Públicos.Deve ainda o curador PRESTAR, anualmente, contas de 

sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo 

ano.CUSTAS serão suportadas pelo requerente, suspensa a exigibilidade, 

no prazo legal.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE procedendo às 

baixas necessárias.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.I. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 47956 Nr: 924-64.2014.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a 

interdição de SONIA MAURA MESES, declarando-a incapaz de exercer, 

sem a atuação de sua curadora, o exercício de direitos patrimoniais e 

negociais, e, de acordo com art. 755, I, do CPC, tornando ROSILENE 

APARECIDA DE ARAÚJO sua curadora definitiva, EXTINGUINDO o 

presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil a sentença de 

interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente 

publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 

(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente.COMUNIQUE-SE o Cartório 

Eleitoral para as providências que se fizerem necessárias, conforme 

preceitua o artigo 15, inciso II, da Constituição Federal, devendo constar 

da comunicação: qualificação completa, com endereço, bem como, 

informação de sua incapacidade civil absoluta.Quando do cumprimento da 

presente sentença, atente-se a Serventia do Juízo para que OFICIE-SE o 

Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta comarca com a maior 

brevidade possível, a fim de dar cumprimento ao disposto nos artigos 89 e 

92, ambos da Lei de Registros Públicos.Deve ainda o curador PRESTAR, 

anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço 

do respectivo ano.CUSTAS serão suportadas pelo requerente, suspensa 

a exigibilidade, no prazo legal.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

procedendo às baixas necessárias.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.I. 
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36335 Nr: 44-77.2011.811.0090

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, ADEMIR VILHALVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de DECRETAR a conversão da separação 

judicial de LUCINEIA DA SILVA e ADEMIR VILHAVA DA SILVA em divórcio, 

o que faço com fundamento no artigo 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988, artigo 1.580, § 2° do Código Civil e artigo 25, caput, da Lei 

Federal n.º 6.515/77.O nome da cônjuge virago reger-se-á como as partes 

optaram nos autos – se nada mencionado, mantem-se o status atual.Com 

o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, com as ressalvas do art. 98, §3º 

do CPC.Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.I.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56522 Nr: 1098-68.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013/O

 De: Gabinete da Vara Única Para: Vara Única

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-24.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSUL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010001-24.2015.8.11.0090 REQUERENTE: AGROSUL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP REQUERIDO: ELIAS LEITE 

Vistos. Considerando o teor do Enunciado 167 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais - FONAJE, o qual prevê que: “Não se aplica aos 

Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico 

quando o réu for revel - art. 346 do CPC”, INDEFIRO o pedido da parte 

autora de Num. 15488807 - Pág. 1. Assim, intime-se a parte reclamante 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, cumpra-se no 

que couber a sentença de Num. 5943124 - Págs. 1/4. Nova Canaã do 

Norte, 15 de outubro de 2019, Dia do Professor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010011-68.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MARTINS FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010011-68.2015.8.11.0090 EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: WESLEY MARTINS FREITAS Vistos. Consoante certidão 

retro, a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 11 de abril de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-69.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RODRIGUES BARALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000088-69.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ANDERSON LUIZ RODRIGUES 

BARALDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação Cível proposta por 

ANDERSON LUIZ RODRIGUES BARALDO em face de VIVO –TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, em que alega que é titular da linha (66)99991-7111, contrato 

número 204948318, e que seu plano era o de valor mensal de R$ 39,90 

(trinta e nove reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo 

para Vivo, e a quantidade de 1,5GB de internet. Contudo, a reclamada 

unilateralmente passou a cobrar o valor de R$ 75,95 (setenta e cinco reais 

e noventa e cinco centavos), alegando alteração do plano, e, após entrar 

em contato por várias vezes pelos protocolos: 20173905490094 e 

20173950553755, foi informado que ele realizou o pedido de alteração do 

plano, contudo, esta informação é inverídica. A requerida contestou 

alegando que a alteração do plano foi motiva pelo pedido da parte autora. 

Pois bem. Analisando os documentos apresentados pelas partes nota-se 

que de fato o reclamante possuía o plano no valor de R$ 39,90 (trinta e 

nove reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo para 

Vivo, e a quantidade de 1,5GB de internet, porém, o reclamado não fez 

prova de qualquer solicitação realizada pelo reclamante, ao contrário do 

reclamante que comprovou ter tentado solicitado administrativamente a 

solução do problema. Logo, houve falha na prestação do serviço e se 

impõe a inexigibilidade do débito e a indenização pelos danos morais. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 
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OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Desta 

forma, comprovado a alteração unilateral do plano contratado o serviço 

anterior deve ser restabelecido e os valores pagos pela diferença 

ressarcidos ao consumidor na forma dobrada. Ainda, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamada. III – DISPOSITIVO ISSO POSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, CPC/2015, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para: DETERMINAR 

o restabelecimento o plano contrato no valor de R$ 39,90 (trinta e nove 

reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo para Vivo, e a 

quantidade de 1,5GB de internet, sob pena de multa de fixo em R$1.000,00 

(mil reais), não se tratando de multa diária; CONDENAR a reclamada ao 

ressarcimento dos prejuízos materiais no valor de R$811,20(oitocentos e 

onze reais e vinte centavos), já na forma dobrada, correção pelo INPC a 

partir do efetivo pagamento e juros moratórios a partir da citação; 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 

03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento”); Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-69.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RODRIGUES BARALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000088-69.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ANDERSON LUIZ RODRIGUES 

BARALDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação Cível proposta por 

ANDERSON LUIZ RODRIGUES BARALDO em face de VIVO –TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, em que alega que é titular da linha (66)99991-7111, contrato 

número 204948318, e que seu plano era o de valor mensal de R$ 39,90 

(trinta e nove reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo 

para Vivo, e a quantidade de 1,5GB de internet. Contudo, a reclamada 

unilateralmente passou a cobrar o valor de R$ 75,95 (setenta e cinco reais 

e noventa e cinco centavos), alegando alteração do plano, e, após entrar 

em contato por várias vezes pelos protocolos: 20173905490094 e 

20173950553755, foi informado que ele realizou o pedido de alteração do 

plano, contudo, esta informação é inverídica. A requerida contestou 

alegando que a alteração do plano foi motiva pelo pedido da parte autora. 

Pois bem. Analisando os documentos apresentados pelas partes nota-se 

que de fato o reclamante possuía o plano no valor de R$ 39,90 (trinta e 

nove reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo para 

Vivo, e a quantidade de 1,5GB de internet, porém, o reclamado não fez 

prova de qualquer solicitação realizada pelo reclamante, ao contrário do 

reclamante que comprovou ter tentado solicitado administrativamente a 

solução do problema. Logo, houve falha na prestação do serviço e se 

impõe a inexigibilidade do débito e a indenização pelos danos morais. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Desta 

forma, comprovado a alteração unilateral do plano contratado o serviço 

anterior deve ser restabelecido e os valores pagos pela diferença 

ressarcidos ao consumidor na forma dobrada. Ainda, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 
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caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamada. III – DISPOSITIVO ISSO POSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, CPC/2015, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para: DETERMINAR 

o restabelecimento o plano contrato no valor de R$ 39,90 (trinta e nove 

reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo para Vivo, e a 

quantidade de 1,5GB de internet, sob pena de multa de fixo em R$1.000,00 

(mil reais), não se tratando de multa diária; CONDENAR a reclamada ao 

ressarcimento dos prejuízos materiais no valor de R$811,20(oitocentos e 

onze reais e vinte centavos), já na forma dobrada, correção pelo INPC a 

partir do efetivo pagamento e juros moratórios a partir da citação; 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 

03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento”); Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-69.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RODRIGUES BARALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000088-69.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ANDERSON LUIZ RODRIGUES 

BARALDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação Cível proposta por 

ANDERSON LUIZ RODRIGUES BARALDO em face de VIVO –TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, em que alega que é titular da linha (66)99991-7111, contrato 

número 204948318, e que seu plano era o de valor mensal de R$ 39,90 

(trinta e nove reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo 

para Vivo, e a quantidade de 1,5GB de internet. Contudo, a reclamada 

unilateralmente passou a cobrar o valor de R$ 75,95 (setenta e cinco reais 

e noventa e cinco centavos), alegando alteração do plano, e, após entrar 

em contato por várias vezes pelos protocolos: 20173905490094 e 

20173950553755, foi informado que ele realizou o pedido de alteração do 

plano, contudo, esta informação é inverídica. A requerida contestou 

alegando que a alteração do plano foi motiva pelo pedido da parte autora. 

Pois bem. Analisando os documentos apresentados pelas partes nota-se 

que de fato o reclamante possuía o plano no valor de R$ 39,90 (trinta e 

nove reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo para 

Vivo, e a quantidade de 1,5GB de internet, porém, o reclamado não fez 

prova de qualquer solicitação realizada pelo reclamante, ao contrário do 

reclamante que comprovou ter tentado solicitado administrativamente a 

solução do problema. Logo, houve falha na prestação do serviço e se 

impõe a inexigibilidade do débito e a indenização pelos danos morais. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Desta 

forma, comprovado a alteração unilateral do plano contratado o serviço 

anterior deve ser restabelecido e os valores pagos pela diferença 

ressarcidos ao consumidor na forma dobrada. Ainda, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamada. III – DISPOSITIVO ISSO POSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, CPC/2015, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para: DETERMINAR 

o restabelecimento o plano contrato no valor de R$ 39,90 (trinta e nove 

reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas de Vivo para Vivo, e a 

quantidade de 1,5GB de internet, sob pena de multa de fixo em R$1.000,00 

(mil reais), não se tratando de multa diária; CONDENAR a reclamada ao 

ressarcimento dos prejuízos materiais no valor de R$811,20(oitocentos e 

onze reais e vinte centavos), já na forma dobrada, correção pelo INPC a 

partir do efetivo pagamento e juros moratórios a partir da citação; 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 

03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento”); Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 
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em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-41.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA DE FREITAS PEDROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DE OLIVEIRA REBOUCAS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000053-41.2019.8.11.0090. REQUERENTE: EDILMA DE FREITAS 

PEDROSA REQUERIDO: FABRICIO DE OLIVEIRA REBOUCAS - EPP I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Reclamação proposta por 

EDILMA DE FREITAS PEDROSA em face de BEIRA RIO. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. Preconiza o parágrafo primeiro do artigo 64 do Código de Processo 

Civil, que: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo 

e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. Para que uma causa 

possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida 

de questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que 

a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada 

(perícia técnica), visto que a parte autora alega vício no produto e a parte 

requerida alega erro do consumidor na observância das instruções de 

uso. Assim, tendo em vista a necessidade de averiguação de perícia 

técnica é que torna a matéria complexa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade a declaração de incompetência do juízo é medida que se 

impõe. Pelo Exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, pela extinção do 

processo sem resolução de mérito, com fulcro art. 3º c/c 51, II, da Lei 

9.099/95, revogando a liminar concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-24.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO DE LUNA HARTMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000091-24.2017.8.11.0090. EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ELIO DE LUNA HARTMANN Vistos. O artigo 18, §2º, da Lei 

Federal n.º 9.099/95 veda a citação por edital no âmbito dos Juizados 

Especiais. Contudo, tal regra não é absoluta, comportando exceção 

quando se trata de processo de execução - em consonância com o 

Enunciado nº 37 do FONAJE, que assim dispõe: “Em exegese ao art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, §2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – 

XXI Encontro – Vitória/ES)”. Insta frisar que o exequente almeja no 

presente feito a satisfação de título executivo extrajudicial, na forma 

disciplinada no artigo 53 da Lei Federal n.º 9.099/95. Assim, considerando 

que o presente feito tem por objeto a execução de título extrajudicial, em 

observância ao Enunciado n.º 37 do FONAJE, DEFIRO o pedido formulado 

no ID n.º 11397582, em razão do que DETERMINO a citação da parte 

executada por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo do edital (20 dias), CERTIFIQUE-SE o 

necessário e voltem conclusos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova 

Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-26.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA DE FREITAS PEDROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000054-26.2019.8.11.0090. REQUERENTE: EDILMA DE FREITAS 

PEDROSA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação proposta por 

EDILMA DE FREITAS PEDROSA em face de VERDE TRANSPORTES. Diz, 

em síntese, que é idosa e que se dirigiu até a agência da requerida para 

solicitar passagens de ônibus no dia 17/10/2018 no período de manha e a 

tarde, porém, não conseguiu e no dia 18/10/2018 de manhã e a tarde e 

sempre a funcionária informava que o sistema estava fora do ar. Contudo, 

no dia 19/10/2018 a funcionária da requerida informou que já não tinha 

vagas para idosos, tendo apenas o desconto de 50%, e ao ligar na 

agência de Colíder, que é a mesma da requerida, foi informada que haviam 

as passagens tanto inteira quanto a meia passagem, razão pela qual teve 

que pegar um ônibus até Colíder para adquirir as passagens. O pedido da 

parte autora merece prosperar. Isso porque a parte requerida não trouxe 

aos autos documentos que pudessem desconstituir os fatos e provas 

trazidas pela parte autora, mas, somente trouxe planilha com o registro de 

passageiros idosos das datas de 17, 18 e 19/10/2018, contudo, estas 

datas foram as datas em que a parte autora se dirigiu à agência da 

requerida para solicitar as passagens e não a data da viagem, como prova 

os documentos juntados à exordial. Assim, a requerida não apresentou 

qualquer documentação que pudesse justificar as irregularidades 

relatadas, não se desincumbindo de seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 333, II, do CPC. Ao revés, a contestação foi apresentada de 

forma genérica, carecendo de documentos e argumentos a afastar os 

fatos apresentados na inicial. Sendo incontroversa a relação de consumo, 

cabia à empresa reclamada a prova de que a prestação do serviço 

contratado foi feita regularmente. Por fim, verifico a hipótese de dano 

moral indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva 

lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, o 

consumidor viu-se obrigado, a se valer do poder judiciário para ver seu 

direito resguardado, fator de perda do tempo livre, gerador de transtornos 

em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, 

assim, o dever de indenizar. Na análise do quantum indenizatório, a título 

de dano moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, observam-se os critérios 

elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes para 

aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia 

essa que considero razoável e proporcional ao fato. III – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, e o faço com resolução 
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do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de, 

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) ao reclamante, a título de danos morais, com juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-35.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARCOLINO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010052-35.2015.8.11.0090. REQUERENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: SEBASTIAO MARCOLINO SILVA I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Recebimento da petição como Ação de 

Cobrança. Em que pese a parte autora tenha proposto Ação Monitória, que 

é incabível no rito dos juizados especiais, o fato que é o procedimento 

seguiu o rito de uma simples ação de cobrança, razão pela qual em nome 

do principio da informalidade dos juizados especiais recebo a petição 

como Ação de Cobrança. E, estando presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. II.2 - Mérito Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por Éber José de Oliveira em face de Sebastião 

Marcolino da Silva em que cobra um cheque no valor de R$2.000,00 (dois 

mil reais). Na audiência de conciliação as partes requereram o prazo de 30 

dias para celebrarem acordo. Contudo, dentro do prazo assinalado não 

houve resposta e a parte reclamada intimada para se manifestar não 

apresentou contestação (ID 16511429). É o breve relato. A parte 

reclamada deixou de apresentar contestação. Assim, concluo que a parte 

reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo assinalado 

(Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos do 

Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Desta forma, os pedidos da parte 

autora são procedentes para condenar a parte reclamada ao pagamento 

do valor de R$2.000,00 (dois mil reais). III – DISPOSITIVO Pelo exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, Decreto a revelia da parte 

reclamada e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$2.000,00 (dois mil 

reais), correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos 

termos da Súmula 43 STJ (vencimento do cheque) e juros moratórios de 

1% a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010010-54.2013.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LENILTON DE OLIVEIRA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO TREVELIN OAB - MT16910/B (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA OAB - MT0016153S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

C NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8010010-54.2013.8.11.0090 Valor da causa: 

R$ 5.380,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Substituição do 

Produto]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

LENILTON DE OLIVEIRA BEZERRA Endereço: Rua ANTONIO DE SOUZA 

MELO, 02, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Endereço: Avenida BRASIL, 114, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO , 

para pagar o débito no prazo no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver, advertindo-a de que, caso não efetuado o pagamento 

no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e de honorários advocatícios também de 10% (dez por cento), na 

forma do art. 523, § 1º, do NCPC, conforme despacho e documentos 

anexados ao Processo Judicial Eletrônico acima identificado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Advirta-se a parte executada de que, 

transcorrido o prazo acima concedido para o pagamento voluntário da 

obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, “caput”, do NCPC). NOVA C 

NORTE, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-24.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELIO DE LUNA HARTMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Número do 

Processo: 1000091-24.2017.8.11.0090 EXEQUENTE: EBER JOSE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ELIO DE LUNA HARTMANN Vistos. Obedecendo 

ao que dispõe o art. 52, "caput", da Lei 9.099/95, deve a presente 

execução processar-se no próprio Juizado Especial aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) 

para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente 

demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o valor 

atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou 

nomear bens à penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de 

bens, bem como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto de tais atos, intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Se a penhora e a avaliação 

recaírem sobre bens imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de 

tais atos, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, 

nos termos do art. 842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a 

zelosa Secretaria Judicial designar audiência de conciliação (art. 53, § 1°, 

da Lei 9.099/95) e intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, 

quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, 

observando o art. 52, inciso IX, “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as 

matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis 

embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) 

devedor(a) ou não encontre bens penhoráveis, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO. Cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 29 de setembro de 2017. FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010010-54.2013.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LENILTON DE OLIVEIRA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO TREVELIN OAB - MT16910/B (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA OAB - MT0016153S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vista ao advogado Dr. Jorge Augusto Trevelin OAB 

N.16910-B/MT para que compareça a secretaria da Vara única e retire a 

certidão de honorários advocatícios expedida em seu favor, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-94.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOURENCO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA SILVA ROCHA OAB - MT21258/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VILELA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010061-94.2015.8.11.0090. REQUERENTE: VALDECIR LOURENCO DA 

SILVA ROCHA REQUERIDO: ADRIANA VILELA DA SILVA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por VALDECIR LOURENÇO DA SILVA ROCHA em 

desfavor de ADRIANA VILELA DA SILVA. Os pedidos formulados pela 

parte autora merecem parcial acolhimento. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do referido estatuto 

processual, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No particular, sustenta que é servidor municipal e exerce o cargo de 

motorista no Conselho da Criança e do Adolescente, e no dia 15/04/2015 a 

requerida protocolou uma denúncia junto ao Ministério Público o acusando 

de ato de improbidade administrativa, quando teria saído para resolver 

assuntos particulares com o carro oficial, deixando o órgão 

desguarnecido. Contudo, conseguiu comprovar junto ao Ministério Público 

que no dia informado estava de folga regular e que nos demais dias 

informados estava realizando serviços para o órgão, razão pela qual o 

parquet não instaurou a investigação arquivando a denúncia. Daí requer 

indenização por dano moral, face ao constrangimento e transtorno 

ocasionados em face da denúncia ilegítima formulada para parte autora. A 

demandada, em defesa nega as acusações. Então, sopesando-se as 

assertivas dos requerentes, aliadas à decisão do Ministério público acerca 

da denúncia, reputam-se como verdadeiras as alegações do autor, com 

espeque nos declinados dispositivos legais. Demonstrada a conduta, o 

dano e o nexo causal pelas reclamantes, emerge, assim, o dever de 

reparação pelo ilícito praticado, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. 

Observa-se que as acusação foram perpetradas sem qualquer 

fundamento legal, ao que, a requerida mesmo no exercício da cidadania e 

controle da administração pública, o que se espera de todo cidadão, 

deveria ter diligenciado junto ao órgão em que o autor estaria vinculado 

para se informar das razões pelas quais o mesmo não havia comparecido 

ao trabalho, a fim de evitar erros e constrangimentos na esfera moral. 

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No respeitante, precedentes desta Corte de 

Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO (FURTO) EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO) – ACUSAÇÃO 

INFUNDADA – PEDIDO À MENOR, DESACOMPANHADA DOS 

RESPONSÁVEIS, PARA QUE LEVANTE A BLUSA POR DESCONFIANÇA DE 

FURTO – CONSTRANGIMENTO E OFENSA À DIGNIDADE – DANO MORAL 

IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE 

ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O 

estabelecimento comercial tem o dever de zelar pela segurança de seus 

frequentadores, devendo também manter serviço de vigilância para coibir 

prática de furto. Contudo, a imputação de delito sem a devida prova, por 

um de seus prepostos, acarreta danos à imagem do acusado, 

indenizáveis a título de danos morais. A reparação por danos morais deve 

ser suficiente para diminuir a angústia experimentada pelo lesado, bem 

como para reprimir que o causador do dano volte a praticar atos 

atentatórios à moral de outrem, devendo guardar estrita proporcionalidade 

com a ofensa, sem dar motivo ao enriquecimento sem causa do apelante.” 

(Ap 35773/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014); “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA (...) OFENSAS IRROGADAS POR 

ADVOGADO EM PEÇA CONTESTATÓRIA DE AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ACUSAÇÕES INFUNDADAS E LINGUAGEM DESRESPEITOSA 

– CONSTATAÇÃO – ARTIGO 333, I, DO CPC – IMUNIDADE PROFISSIONAL 

DO ADVOGADO (ART. 133 DA CF E ART. 7º, §2º DA LEI Nº 8.906/94) – 
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PRERROGATIVA NÃO ABSOLUTA – DANOS MORAIS DEVIDOS – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS (SÚMULA Nº 54 

DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA Nº 362 DO STJ) (...) Se há 

comprovação no sentido de que a parte requerida provocou ofensas 

infundadas ao autor em razão de palavras e expressões utilizadas 

indevidamente quando do oferecimento de contestação em Juízo, nos 

termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabível a reparação por danos 

morais. Se o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, não há razão para redução ou majoração. Em se 

tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os 

juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do 

STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do 

STJ). (...) (Ap 108110/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 

07/05/2015)” (Ap 168541/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim 

de CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-39.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARTINS DE LUCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000079-39.2019.8.11.0090 REQUERENTE: MARCO AURELIO MARTINS DE 

LUCCA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora requereu a baixa no protocolo de distribuição, pois que 

protocolou o presente feito erroneamente (Num. 17860879). Assim, 

considerando que a presente ação foi distribuída equivocadamente neste 

Juízo, bem como, nos termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida 

não foi citada e, consequentemente, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 27 de março de 

2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-64.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F E CRISTOVAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de reclamação movida por Pedro Francisco de Souza 

em face de F. E, Cristóvão ME Auto Elétrica e Acessórios Carretão. O 

reclamante foi devidamente intimado da data de audiência de conciliação 

consoante evento n.° 27, no entanto, não se fez presente (evento n.° 32). 

Pois bem. O reclamante, apesar de ciente da data da audiência de 

conciliação, não se fez presente, nem ao menos justificou sua ausência, o 

que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, de acordo 

com art. 51, inciso I, da LJE. Pelo exposto, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95. CUSTAS pelo autor. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. Nova Canaã 

do Norte-MT, 12 de outubro de 2016. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-60.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000097-60.2019.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA NEUSA RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação Civil proposta por 

MARIA NEUSA RODRIGUES DA SILVA em face de BANCO BMG S.A. A 

intimação da reclamada teve a leitura automática, conforme consta nas 

informações prestadas na audiência de conciliação, contudo, não 

compareceu à solenidade (ID 19142236). É o breve relato. A parte 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. Assim, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar 

sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando 

em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso a parte autora contesta os empréstimos consignados descontados 

em seu benefício do INSS, bem como requer a devolução dos valores 

descontados indevidamente. Assim, não tem a reclamada comprovado a 

relação jurídica e a legitimidade dos descontos a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe, bem como a devolução na 

forma simples dos valores descontados da parte autora que totalizam o 

montante de R$6.780,15 (seis mil setecentos e oitenta reais e quinze 

centavos), por ausência de comprovação de má fé. Ainda, subsiste o 

dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a este juízo fixar a 

indenização por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da 

capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, 

diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 
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magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamada. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

DECRETO a revelia e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora as importâncias de 

R$6.780,15 (seis mil setecentos e oitenta reais e quinze centavos), 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da 

Súmula 43 STJ (descontos) e juros moratórios de 1% a partir da citação e 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Acrescento unicamente 

que o caso é de restituição de maneira SIMPLES, pois ausente prova de 

dolo pela parte ré, na forma do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, a 

ensejar a devolução em dobra, notadamente porque ausente qualquer 

reclamação administrativa perante a empresa ou mesmo protocolo de 

atendimento no PROCON, perante o Banco Central do Brasil ou no portal 

www.consumidor.gov.br. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 20/2020-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Janice Schroeder, matrícula 24381, 

Analista Judiciária designada Gestora Judiciária da Vara Única e Juizado 

Especial desta Comarca, estará afastada de suas funções no período de 

16 a 20 de março de 2020 para participação da Capacitação de Processo 

Judicial Eletrônico - Módulo Criminal, junto à Escola dos Servidores do 

Poder Judiciário em Cuiabá e deslocamento.

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a servidora durante o afastamento acima mencionado;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JAQUELINE ROMEIRA PACHECO CECCONELLO, 

brasileira, Analista Judiciária, matrícula 32709, para exercer a função de 

Gestora Judiciária em Substituição à Sra. Janice Schroeder, no período de 

16 a 20 de março de 2020.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT. 13 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 25882

PORTARIA Nº. 21/2020-NMV

 O EXMO. SR. DOUTOR DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA, JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

 CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde de que 

se está diante de pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19);

 CONSIDERANDO a decretação pelo Governo Federal de Estado de 

emergência sanitária em decorrência do coronavírus (Covid-19);

 CONSIDERANDO a Portaria de n° 233/2020 e o Ofício Circular n° 15/2020, 

ambos da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO ainda, que o contato entre pessoas é causa de 

transmissão do coronavírus (Covid-19);

 RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER até dia 30/04/2020 a obrigatoriedade de assinaturas 

decorrentes de execução de pena, de medidas cautelares, transação 

penal e suspensão condicional do processo no Fórum de Nova Monte 

Verde;

 Parágrafo Primeiro: Será contado como efetivamente assinado o período 

mencionado, não havendo prejuízo ao cumprimento das condições, pena e 

medida cautelar diversa da prisão.

 Art. 2º - DETERMINAR a colocação de CARTAZES na entrada do Fórum 

com os seguintes dizeres: "em razão da pandemia relacionada ao 

coronavírus (Covid-19), ESTÁ SUSPENSA até dia 30/04/2020 a 

obrigatoriedade de assinar em processos de execução de pena, 

transação penal, suspensão condicional do processo ou com medidas 

cautelares. NÃO HAVERÁ prejuízo àquele que não assinar ou que não 

comparecer, não sendo necessário justificar no Fórum ou no processo”.

 Art. 3º - DETERMINAR que seja dada ciência aos servidores, 

terceirizados e aos policiais que fazem a segurança no Fórum, os quais 

DEVEM orientar as pessoas sobre o conteúdo desta Portaria.

 Esta Portaria entra em vigor no ato de sua afixação no átrio do Fórum.

 Publicar.

 Afixar no átrio do Fórum.

 Ciência à Presidência e à Corregedoria-Geral do TJMT, ao Ministério 

Público, à OAB - Seccional de Mato Grosso, à Subseção local da OAB e à 

Defensoria Pública.

 Nova Monte Verde-MT, 16 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 22/2020-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a suspensão das atividades de capacitação para 

implantação do Módulo Criminal do Processo Judicial Eletrônico - PJe na 

Escola dos Servidores, devido às medidas preventivas adotadas pelo 

Poder Judiciário de Mato Grosso para evitar a proliferação da doença 

causada pelo Coronavírus (Covid-19), conforme informação divulgada 

pela área de Gestão de Acompanhamento de Cursos da Escola dos 

Servidores;

 RESOLVE:

 TORNAR SEM EFEITO a Portaria 20/2020/NMV, que nomeou a servidora 

JAQUELINE ROMEIRA PACHECO CECCONELLO, brasileira, Analista 

Judiciária, matrícula 32709, para exercer a função de Gestora Judiciária 

em Substituição à Sra. Janice Schroeder, no período de 16 a 20 de março 

de 2020.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT. 16 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000338-31.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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C. W. F. D. F. (EXECUTADO)

 

Vistos... Não obstante a atual fase processual (análise de prisão civil), um 

ponto importante merece comentário. É que na Certidão de Nascimento de 

João Miguel Jasper não há a indicação do executado como seu genitor. 

Observa-se que ali somente consta o nome da genitora. Portanto, deve 

ser tal situação explicada e, se for o caso, ser juntada Certidão de 

Nascimento com a indicação do nome do executado na filiação. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a representante dos exequentes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao aqui mencionado e, se 

for o caso, JUNTE a Certidão de Nascimento com a indicação do nome do 

executado na filiação; 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000455-22.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A. U. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos... Nota-se que houve a indicação de "guarda unilateral" para a 

genitora. Entretanto, em tempos em que se prestigia a guarda 

compartilhada, não se entende a razão da indicação da unilateral. Assim, 

INTIMAR para que informe se a guarda é compartilhada ou unilateral. Neste 

último caso, deve haver a explicação pormenorizada acerca das razões. 

Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000282-95.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação 

de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas” ajuizada por R. V. da 

S. e L. V. da S., representados por José Jorge da Silva, contra Josiane 

Viana de Carvalho. Houve concessão de guarda e alimentos provisórios, 

conforme pleiteado. Saiu a parte-autora intimada da audiência para que 

informasse o endereço da parte-requerida, todavia, decorreu o prazo sem 

manifestação. Intimada pessoalmente, não houve manifestação pela 

parte-autora. Vieram os autos conclusos. É, ao que parece, o que 

apresenta relevância para o momento. Durante a marcha processual 

houve a necessidade de intimação pessoal da parte-requerente para dar 

prosseguimento ao feito, todavia, devidamente intimada, deixou o prazo 

decorrer sem apresentar manifestação, conforme pode ser visto nos 

autos. É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento, 

estando o processo concluso para prolação de sentença. II 

FUNDAMENTAÇÃO É imprescindível esclarecer que o abandono da causa 

pela parte-autora pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de 

abandonar o processo, situação que, processualmente, apenas, se 

configura quando, intimada pessoalmente, permanece a parte-autora 

silente quanto ao intento de prosseguir no feito. No caso, o processo 

comporta a extinção, visto que, intimada para trazer aos autos 

informações úteis ao prosseguimento da demanda, a parte-autora 

manteve-se inerte. Nesse sentido segue a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO - EFETIVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

[...] 3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do 

ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado 

pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no 

feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos. [...] (STJ, 

Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto 

Martins, DJe 18/9/2013). 2. Apelo desprovido. (Ap 120653/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR - INÉRCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, e § 1º, 

DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Conforme artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, ocorrerá a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de trinta (30) dias. Evidenciada a desídia da parte na 

condução do processo, a extinção do feito sem resolução do mérito é 

medida imperativa. (Ap 71531/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017). Portanto, fica atendido o 

requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, a ensejar a 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do CPC. III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. REVOGA-SE a tutela 

antecipada anteriormente concedida. DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, 

embora compita à parte-autora o pagamento das custas, suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC). Como 

não houve “angularização” processual, descabidos os honorários 

advocatícios. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada 

for requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000592-04.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. T. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA OAB - MT25392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada 

“Reconhecimento e dissolução da união estável” ajuizada por Ana Rebeca 

Timóteo de Barros contra Ivoneis de Souza Ferreira. Em audiência de 

conciliação, as partes entabularam acordo quanto à dissolução da união 

estável, bens, guarda, visitação e alimentos referentes os filhos. 

Remeteu-se os autos ao Ministério Público, que deixou decorrer o prazo 

sem manifestação. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. II 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO Assim está disposto 

o art. 4º do ECA: Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

[...] Do apontado, observa-se o dever da família quanto à efetivação do 

direito à alimentação da criança e do adolescente. O dever arrolado é 

decorrente não apenas da própria literalidade da Constituição Federal (art. 

227 da CF), mas também de todo o contorno de solidariedade que deve 

permear a vida em família, especialmente em favor dos mais necessitados 

(crianças, adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, 

etc.). Neste contexto é que André Rodrigues Amin, em ampla obra sobre o 

ECA, assevera: Mas a garantia da saúde não envolve apenas cuidados 

médicos. A saúde pela alimentação é uma realidade. Promover uma 

nutrição adequada significa prevenir doenças decorrentes de desnutrição, 

carência de algum nutriente ou obesidade infantil, hoje, um dos grandes 

males da infância. É notório que os Estados Unidos da América lutam 

contra a obesidade de sua população – não apenas infanto-juvenil – que 

ostenta taxas de 20% de obesidade mórbida e 40% de obesos. No Brasil, 

já se nota a preocupação com o tema. As escolas públicas e particulares 

das cidades mais desenvolvidas adotam cardápio elaborado por 

nutricionistas e já incluíram no conteúdo curricular noções básicas de 

nutrição. (Curso de Direito da Criança e do Adolescente: aspectos 

teóricos e práticos. Kátia Maciel (coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010. 4. ed. rev. e atual. Pp. 32/33). Não é por outro motivo que não a 

relevância do direito em destaque que consta no ECA o art. 22, o qual está 

assim grafado: Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 
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obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Em 

comentário sobre o aludido artigo, Murilo José Digiácomo e Ildeara Amorim 

Digiácomo apontam que: Interessante observar que a obrigação alimentar 

não cessa com a eventual emancipação do adolescente (podendo mesmo, 

com fulcro na Lei Civil, se estender para além da adolescência), e o 

quantum devido deve atender às necessidades básicas de alimentação, 

educação, saúde, habitação, segurança etc., do filho, atendendo às 

possibilidades dos pais, para cuja aferição devem ser considerados, 

inclusive, sinais exteriores de riqueza por estes apresentados. (Estatuto 

da criança e do adolescente anotado e interpretado. MPPR. Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6. 

ed., p. 26). A prestação de ALIMENTOS será feita pelo genitor à criança 

que ficar sob a “guarda” da genitora, no valor de 30% do salário mínimo, a 

ser pago todo dia 10 de cada mês, efetuando o pagamento mediante 

depósito em Conta Bancária nº 80841-4, agência 1385 13, Caixa 

Econômica Federal, de titularidade da requerente. Acordou-se, ainda, que 

o genitor auxiliará com 50% das despesas extraordinárias, entre elas, 

vestuários, medicamentos, consultas médicas, materiais escolares, dentre 

outros. II.2 DA GUARDA COMPARTILHADA E VISITAS Inexiste qualquer 

notícia de risco às menores, o que inclusive retira o caso do raio de 

incidência de boa parte do ECA, ganhando prevalência o Código Civil, 

como, por exemplo, os arts. 1583 e ss. Pelo art. 1583 do Código Civil, 

verifica-se o seguinte: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. § 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2º A guarda unilateral 

será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 

objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e 

segurança; III – educação. § 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe 

que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Verifica-se 

que as menores têm o amparo necessário dado pelos genitores, 

garantindo uma vida saudável, já que recebem assistência moral, material 

e educacional. A GUARDA será compartilhada, residindo ANA SOFIA 

TIMÓTEO DE BARROS FERREIRA e ANA VITÓRIA BARROS SOUZA com a 

genitora. As VISITAS serão exercidas de forma livre pelo genitor, devendo 

ajustar dia e horário com a genitora. As datas comemorativas serão 

revezadas e alternadas a cada ano, exceto Dia dos Pais e Dia das Mães, 

que se passará com o respectivo homenageado. As férias escolares 

serão dividas em partes iguais, cada um permanecendo com as filhas 

metade do período. A primeira metade das férias será com o genitor, 

enquanto a segunda metade será com a genitora. Logo, considerando que 

estão resguardados os interesses das menores, não há razão para se 

opor quanto a este ponto do acordo. II.3 DO RECONHECIMENTO E DA 

DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL A legislação brasileira não define ao 

certo o conceito sobre união estável; por esta razão, ficou a cargo da 

doutrina e jurisprudência a função de conceituá-la. Para Álvaro Villaça de 

Azevedo, a união estável é: A convivência não adulterina nem incestuosa, 

duradoura, pública e contínua, de um homem e de uma mulher, sem vínculo 

matrimonial, convivendo como se casados fossem, sob o mesmo teto ou 

não, constituindo, assim, sua família de fato. (Azevedo, Álvaro Villaça. 

União Estável, artigo publicado na revista advogado nº 58, AASP, São 

Paulo, Março/2000). Com este conceito em mente, fácil entender como a 

união estável é considerada entidade familiar pela Constituição Federal 

(art. 226, § 3º) e pelo Código Civil (art. 1.723): Art. 226 da CF/88 – A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º - Para 

efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. Art. 1.723 do CC/02 – É reconhecida como 

entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família. Diante disso, não seria correto discriminar a 

união estável em relação ao casamento civil, e negar a sua existência, 

bem como seus efeitos. No caso, verifica-se que as partes reconhecera a 

união estável desde 1° de fevereiro de 2013 a 30 de abril de 2019. A 

condição duradoura, pública e contínua da relação, vê-se facilmente 

demonstrada. Ademais, as partes tiveram filhas, conforme certidões de 

nascimento juntadas, fato este, que comprova o animus de constituir 

família. Noutro giro, a dissolução da união estável se dá por analogia, da 

mesma forma do procedimento da separação judicial litigiosa. Neste 

sentido, conforme preconiza o artigo 5º da Lei 6.515/77, transcreve-se: 

Art. 5º - A separação judicial pode ser pedida por um só dos cônjuges 

quando imputar ao outro conduta desonrosa ou qualquer ato que importe 

em grave violação dos deveres do casamento e tornem insuportável a 

vida em comum. Portanto, conforme acima fundamentado, o 

reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre ANA 

REBECA TIMÓTEO DE BARROS e IVONEIS DE SOUZA FERREIRA pelo 

período compreendido entre 1° de fevereiro de 2013 a 30 de abril de 2019, 

é medida que se impõe. II.4 DOS BENS Quanto ao lote Urbano, onde fora 

construída uma casa, localizado na Rua Manoel Rodrigues de Souza, 

centro, em Nova Monte Verde, a partes passam a posse às filhas, uma 

vez que o imóvel não possui registro imobiliário. Havendo interesse da 

requerente em habitar o imóvel, avisará o requerido com 30 (trinta) dias de 

antecedência, prazo em que este desocupará a casa. Quanto à 

motocicleta, ficará na propriedade do requerido. II.5 DO ACORDO 

REALIZADO Em relação ao que consta no acordo, não se verificam 

condições absurdas (a ponto de se prever o inadimplemento), mas 

especialmente não se observa desprezo ao direito das filhas menores. Por 

conta disso, o reconhecimento e dissolução da união estável e a 

homologação do acordo é consequência natural e correta. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, RECONHECENDO-SE e DISSOLVENDO-SE a 

união estável havida entre ANA REBECA TIMÓTEO DE BARROS e IVONEIS 

DE SOUZA FERREIRA pelo período compreendido entre 1° de fevereiro de 

2013 a 30 de abril de 2019. Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. CONDENAM-SE as partes ao pagamento das custas pro 

rata (art. 90, §2, do CPC). Todavia, DEFERIDA A “JUSTIÇA GRATUITA” À 

PARTE-AUTORA, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) 

anos (art. 98, §3º, do CPC). Nomeado como Defensor, fixam-se como 

honorários advocatícios ao advogado MAILA ALEIDE BOING PEREIRA – 

OAB/MT n° 25.392, o valor de 04 URH (consoante Tabela de Honorários da 

OAB – tabela XI, item 18.1, levando-se em conta os atos praticados, a teor 

do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada). IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR as partes; 2. CIENTIFICAR o Ministério Público; 3. Após, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-26.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (REU)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação 

de execução de alimentos” ajuizada por G. G. M. de S. e A. V. G. M. de S., 

ambos representados por Greicekeli Souza Godinho, contra Diones Mlak 

de Souza. Juntaram-se documentos. Foi proferido despacho, 

determinando a emenda à inicial. A parte-autora foi devidamente intimada, 

contudo, deixou o prazo decorrer sem se manifestar nos autos, 

consoante certificado. Vieram os autos conclusos. II FUNDAMENTO 

Segundo o artigo 321 do Código de Processo Civil, sempre que a petição 

inicial deixar de preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo 

diploma legal, ou ainda apresentar defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento do mérito, o juiz concederá o prazo de 15 dias para 

que o autor emende ou complemente a petição inicial. A oportunidade 

aberta ao autor é para que conserte ou saneie alguma irregularidade ou 

vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo com uma 

petição inaugural aparentemente regular no aspecto formal. Sem as 

informações/correções solicitadas na decisão que determinou a emenda à 

inicial, torna-se impossível o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Portanto, decorrido o prazo concedido, sem a devida 

regularização dos autos por parte da autora, o indeferimento da petição 

inicial, com a consequente extinção do processo, é medida que se impõe, 

conforme disposto nos artigos 321, par. único e 485, inciso I, todos do 

CPC. III DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos 

termos do art. 321 do CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. 
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CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, remanescentes, se houver, conforme disposição do artigo 

90 do CPC. DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, 

considerando que não houve a angularização processual. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001947-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA DA SILVA PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos.. Ante o conteúdo do acórdão proferido, ENCAMINHAR o processo 

ao Juízo Suscitado, com as baixas e anotações de estilo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000065-18.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PIRES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Considerando que a parte Autora apresentou 03 (três) 

endereços distintos do Requerido (Rua José Gosps, n°. 1, centro, na 

cidade de Nova Monte Verde ou na Rua L2, n°. 112, centro, na cidade de 

Paranaíta/MT, ou na dos Lírios, Bairro Primavera, na cidade de 

Apiácas/MT), impulsiono os autos para intimação do advogado da parte 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diga se possui interesse na ordem 

de endereços para expedição do mandado. I. Para o caso da citação inicial 

dar-se na cidade de Nova Monte Verde/MT, proceda ao recolhimento da 

guia para atos do Oficial de Justiça, no montante de 14,00 (quatorze 

reais); II. Para o caso da citação inicial dar-se em comarca diversa, 

proceda ao recolhimento da guia para expedição de carta precatória. 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-56.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. D. L. (AUTOR(A))

G. W. D. L. (AUTOR(A))

M. A. W. D. L. (AUTOR(A))

BRUNA CAROLINE WONS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos... Analisando-se a Inicial, verifica-se que há pleito específico 

visando à concessão de “justiça gratuita”. Sobre isso, cita-se, do CPC: 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...] O CPC, 

somando-se ao que restou da Lei 1.060/50, materializa previsão 

constitucional sobre o tema (art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos). A leitura que se faz das normas mencionadas leva à 

conclusão, após interpretação, de que a presunção a que se refere o §3º 

do art. 99 não afasta a possibilidade de indeferimento do pleito feito por 

“pessoa natural”. Comumente se fala que é uma presunção “relativa” ou 

“iuris tantum”. Pelo narrado, tem-se a indicação de aquisição de imóvel 

rural por R$240.000,00. Por isso, paira sobre tal pessoa a indicação de 

que não é “economicamente hipossuficiente”, expressão esta última que 

revela valoração de juízo de comparação em duplo sentido: 1) não 

aparenta ser hipossuficiente em relação àquele que tem parcas condições 

financeiras; 2)não aparenta ser incapaz de recolher as custas 

específicas, vinculadas ao caso concreto. Por isso, com a devida vênia ao 

quanto pleiteado, o caso é de IMPOSSIBILIDADE, pelo menos neste 

momento e a partir dos elementos documentais e argumentativos trazidos, 

DE CONCEDER A ESPECÍFICA TUTELA DE “GRATUIDADE”. Esclarece-se: 

não está concluindo de maneira definitiva, mas apontando que as 

informações advindas da narrativa levam à conclusão de que a 

parte-autora possuiria condições de arcar com as custas. Portanto, com 

fundamento nos arts. 99, §2º e 321, todos do CPC, a Emenda à Inicial é de 

rigor, exatamente nos seguintes pontos: Ø Apresentar argumentos 

visando a “comprovar” o preenchimento dos pressupostos para a 

concessão da “gratuidade judiciária”. Não juntando, deve-se ter como 

INDEFERIDA a gratuidade; Por isso, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, levando em conta o ponto acima citado; 2. Caso não se manifeste, 

CONSIDERANDO como indeferida a justiça gratuita, CITAR a requerida, 

isso para responder (inclusive contestar) o contido na Inicial, 

conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), 

consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 do CPC; 3. Após, à 

parte-autora para impugnação (se houver resposta com contestação) ou 

para especificar provas (se ocorrer a revelia); 4. Caso a parte-autora 

junte documentos ou faça requerimento (decorrente do item 1), conclusos; 

5. Após manifestação (ou decurso de prazo), conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-08.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DORSI PEREIRA OAB - SP206649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA FERREIRA DE SOUZA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo 

sistema CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia 

para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 II. Guia para 

deslocamento ao município de Nova Bandeirantes/MT (zona urbana) = 

R$390,00. VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00 (quatrocentos e 

quatro reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000761-88.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEIME DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 
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MONTE VERDE Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo 

sistema CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia 

para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 II. Guia para 

deslocamento ao município de Nova Bandeirantes/MT, Distrito de Japuranã 

= R$420,00 VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 434,00 (quatrocentos 

e trinta e quatro reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000727-16.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. J. -. M. (REQUERIDO)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada 

“Busca e apreensão” ajuizada pelo Banco Rodobens S/A contra Milton 

Gaetano Junior - ME Proferiu-se decisão concedendo a “liminar” requerida, 

determinando-se a busca e apreensão do bem indicado na inicial, bem 

como a citação do requerido. Posteriormente, a parte-autora peticionou 

informando o desinteresse no prosseguimento da demanda, requerendo a 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. II 

FUNDAMENTAÇÃO Diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, 

do CPC, pela não resolução do mérito quando o Magistrado homologar a 

desistência da ação, hipótese que se coaduna ao caso em tela. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. Por consequência, REVOGA-SE a tutela antecipada deferida 

anteriormente. CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, remanescentes, se houver, consoante disposição 

do artigo 90 do Código de Processo Civil. INEXISTINDO CITAÇÃO, não há 

falar em condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000010-67.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. (REQUERIDO)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação 

de busca e apreensão” ajuizada pelo BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra Claudinéia de Oliveira. 

Proferiu-se decisão concedendo a “liminar” requerida, determinando-se a 

busca e apreensão do bem indicado na inicial, bem como a citação do 

requerido. Posteriormente, a parte-autora peticionou informando o 

desinteresse no prosseguimento da demanda, requerendo a extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. II 

FUNDAMENTAÇÃO Diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, 

do CPC, pela não resolução do mérito quando o Magistrado homologar a 

desistência da ação, hipótese que se coaduna ao caso em tela. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. Por consequência, REVOGA-SE a tutela antecipada deferida 

anteriormente. NÃO HÁ RESTRIÇÃO VEICULAR NO RENAJUD OU 

BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONDENA-SE a parte-autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, remanescentes, se 

houver, consoante disposição do artigo 90 do Código de Processo Civil. 

INEXISTINDO CITAÇÃO, não há falar em condenação ao pagamento dos 

honorários advocatícios. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000356-52.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

A. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. B. (REQUERIDO)

 

O detalhamento de Ordem Judicial do BacenJud apresentou inúmeros 

endereços (diversos dos endereços em que houve tentativa de citação), 

conforme extrato anexo. Diante disso, impulsiono os autos para intimação 

da parte Autora para que diga, no prazo de 15 (quinze) dias, se possui 

preferência na ordem de endereços que deseja que as citações sejam 

direcionadas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000181-58.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

B. E. C. C. (REQUERENTE)

E. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, às 17h11min., por meio de contato telefônico, 

procedi a intimação da advogada nomeada nos autos, Dra. GEISSE 

RODRIGUES DE SOUZA OAB/MT nº 26.225, informando-lhe o número dos 

autos, o nome da parte e a natureza do processo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000800-85.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que apresente as guias recolhidas relativas as custas e despesas 

processuais. Após, proceda ao recolhimento do valor referente à 

diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema CPD - 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme 

disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida 

diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 

14,00 cada) = 01 II. Guia para deslocamento ao município de Nova 

Bandeirantes/MT, zona rural, região do Garimpo Novo Astro = R$ 1.320,00 

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 1.334,00 (mil trezentos e trinta e 

quatro reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81895 Nr: 1180-28.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner dos Santos Farias, Thiago Augusto 
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Silveira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553, SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82582 Nr: 1596-93.2019.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Florencio Guilhermi, David de Oliveira 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS BECKMANN MOREL 

LUCK - OAB:20750/O, Rosangela de Souza Alencar - OAB:24819/O

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias do indiciado Arildo Florêncio 

Guilermi, por seu advogado Dr. Douglas Beckmann Morel Luck, OAB/MT 

20.750

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83112 Nr: 1899-10.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM, MMPM, ECdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O, Edgar Campos de Azevedo - OAB:27724O, 

Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual, 

REVOGA-SE a prisão preventiva de MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA, 

CONCEDENDO-SE LIBERDADE PROVISÓRIA, decretando-se MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, [...] Por fim, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR Alvará de Soltura, expedindo PRECATÓRIA para seu 

cumprimento, procedendo às baixas e anotações necessárias (inclusive 

no BNMP, se for o caso), devendo constar a necessidade de o Oficial de 

Justiça certificar onde o acusado irá residir;2.Cobrar a resposta ao Ofício 

de fl. 505;3.No mais, manter o cumprimento da decisão anterior. Ciência ao 

Ministério Público.Intimar. Cumprir.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Nova Monte Verde, 13 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64536 Nr: 512-33.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apoliane Guedes Reynaud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luciana Veríssimo Gonçalves - 

OAB:OAB/MS 8.270, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:OAB/MS 

8.506 A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417 A

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(Requerido), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 599,31 (quinhentos 

e noventa e nove reais e trinta e um centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 159/161 e cálculo de fl. 

231. O valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 

185,91 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66508 Nr: 123-14.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO EDENILSON ALVES DOS SANTOS, com 

fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...] . Ciência ao 

Ministério Público.Publicar. Intimar.Nova Monte Verde/MT, 13 de março de 

2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70483 Nr: 825-23.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pessoa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO LUCIANO PESSOA QUEIROZ, conforme 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À 

SECRETARIASem custas e despesas processuais.Oportunamente, após 

certificar o trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.INTIMAR a Defesa;2.Arquivar com as baixas, anotações e 

comunicações necessárias. Ciência ao Ministério Público.Publicar. 

Intimar.Nova Monte Verde/MT, 13 de março de 2020.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82323 Nr: 1413-25.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Florencio Guilhermi, Virlei de Oliveira 

Martins, David de Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS BECKMANN MOREL 

LUCK - OAB:20750/O, Leandro Felix de Lira - OAB:24837/O, 

Rosangela de Souza Alencar - OAB:24819/O, Thiago Alves de 

Souza Melo - OAB:13964/O

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias do indiciado Arildo Florêncio 

Guilermi, por seu advogado Dr. Douglas Beckmann Morel Luck.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65789 Nr: 1557-72.2014.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos...

Ante a concordância da requerida com os cálculos apresentados, à 

SECRETARIA para:

1. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se aos valores 

indicados, em favor da parte-autora;

2. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo

Cumprir, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84889 Nr: 394-47.2020.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jeferson dos Santos Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela de Souza Nascimento - 

OAB:MT 26287-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida feito por JEFERSON 

DOS SANTOS LEITE, alegando não ter relação com os fatos em 

investigação, apontando que parte dos objetos apreendidos são de sua 

propriedade.

 O procedimento de Código 84737, o qual trata especificamente da Busca 

e Apreensão, foi arquivado, devendo ser desarquivado para melhor 

instruir o feito.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. DESARQUIVAR o procedimento de Código 84737, apensando-o ao 

presente pedido;

2. OFICIAR à Delegacia, fazendo referência ao procedimento vinculado à 

investigação de HADAN JOSÉ REYNALD CAVALCANTE, determinando 

que, por ora, abstenha-se de materializar atos de investigação nos 

aparelhos mencionados neste Pedido (inclusive evitando, se possível, o 

envio à Politec), bem como para, em 05 dias, INFORMAR qual a relação de 

JEFERSON DOS SANTOS LEITE, sua mãe e sua namorada, bem como da 

caixa de som narrada no contexto da investigação;

3. Vistas ao Ministério Público;

4. Após, INTIMAR a requerente para manifestação;

5. Após, conclusos.

 Cumprir, COM URGÊNCIA.

 Serve como MANDADO/OFÍCIO.

 Nova Monte Verde/MT, 16 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38511 Nr: 234-71.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Silmara Ruiz Matsura (Centro Empresarial 

Paiaguás) - OAB:OAB/MT-9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEI ANGELO DA SILVA, Cpf: 

01813582980, Rg: 1699450-7, Filiação: Sebastiana Maria Alves da Silva e 

José Angelo da Silva, data de nascimento: 22/02/1977, brasileiro(a), 

natural de Inaja-PR, agricultor, Telefone (66) 3572-1118. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. CITE-SE E INTIME-SE O POLO PASSIVO DA DEMANDA 

PARA QUE, QUERENDO APRESENTE COTRARRAZÕES RECURSAIS NO 

PRAZO LEGAL..

Sentença: Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido retro e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.Por consequência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciais, se houver e, cuja 

cobrança fica suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça 

gratuita. Deixo de condenar em honorários ante a ausência de 

citação.Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.P.I.C.Nova Monte Verde/MT, 16 

de março de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime 

de Cooperação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 24 de janeiro de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83872 Nr: 2374-63.2019.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Domingues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORACI BATISTA CARDOSO DA SILVA, 

Cpf: 77531612100, Rg: 1046923-0, Filiação: Izolina Bueno dos Santos e 

José Maria Cardoso, data de nascimento: 24/06/1944, brasileiro(a), natural 

de Campo Mourão-PR, viúvo(a), aposentada. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar a vítima acerca das medidas protetivas deferidas 

ao seu favor..

Sentença: Autos n. 2374-63.2019.811.0091 - Código 83872 DECISÃO 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de aplicação de medidas protetivas em 

favor de DORACI BATISTA CARDOSO DA SILVA e VALDINEIA 

DOMINGUES DA SILVA alegada vítima de violência doméstica praticada 

por ELIEL DOMINGUES DA SILVA. Narram as vítimas: QUE reside em Nova 

Monte Verde-MT, é mãe do suspeito Eliel Domingues da Silva; QUE ele e a 

sua filha Valdineia estavam bebendo bebida alcoólica e que em um 

determinado momento os dois começaram a discutir; QUE afirma a 

declarante que foi por causa da cachaça e que vendo aquela discussão 

pediu para eles parar, pois estava irritada, e pediu várias vezes para 

parar de ficar discutindo, e que o suspeito Eliel passou a mãe e braço no 

pescoço da declarante, tentando enforca-la; QUE afirma a declarante que 

não machucou, e que logo a soltou; QUE ELIEL pegou um machado e foi 

para cima da Valdineia, portanto a declarante afirma que entrou na frente 

e não deixou que acontecesse algo mais grave; QUE tem um hematoma no 

braço, porém é antigo; QUE o suspeito não a machucou, que após o 

acontecido arrumou sua mala e iria para casa de outra filha em 

Apiacás-MT; QUE afirma a declarante que deseja medidas protetivas. QUE 

afirma a declarante que é irmã do suspeito ELIEL DOMINGUES DA SILVA; 

QUE mora na mesma casa que sua mãe DORACI BATISTA CARDOSO DA 

SILVA E ELIEL; QUE na data de ontem sua mãe chegou de viagem e ELIEL 

começou uma confusão, onde a declarante tentou acalmar seu irmão; QUE 

na data de hoje novamente ELIEL foi tirar satisfação com DORACI a 

respeito de alguns boatos na cidade; QUE em dado momento ELIEL pegou 

DORACI pelo pescoço e começou a enforca-la; QUE neste momento a 

declarante entrou na frente e então ELIEL deu um soco em sua boca; QUE 

ELIEL pegou um ferro de passar roupa e encostou no cotovelo e no joelho 

da declarante, causando-lhe queimaduras; QUE então ELIEL pegou um 

machado e foi na direção da declarante; QUE afirma a declarante que caiu 

no chão e sua mãe DORACI segurou ELIEL para cessar a agressão; QUE 

então a declarante se levantou e saiu correndo para pedir socorro; QUE 

ligou para a PM e ficou aguardando a chegada da VTR; QUE informou aos 

Policiais o que teria acontecido e os acompanhou até sua residência; QUE 

ao chegarem na residência a PM fez a abordagem do suspeito; QUE a mãe 

da declarante não estava mais na residência no momento que a PM 

chegou; QUE afirma a declarante que acompanhou a PM até o 3° Pelotão 
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para a confecção do presente BO; QUE após a confecção do BO veio até 

esta delegacia, onde deixaram o suspeito; QUE foi juntamente com os PM 

localizar sua mãe DORACI; QUE encontrou DORACI já no trevo de Apiacás 

e a trouxeram até está delegacia; QUE afirma a declarante que ELIEL 

estava muito violento e agressivo; QUE afirma a declarante que ELIEL usa 

drogas (crack); QUE afirma a declarante que ELIEL ingere bebida alcoólica 

todos os dias; QUE afirma a declarante que deseja representar 

criminalmente contra ELIEL DOMINGUES DA SILVA pelo crime de LESÃO 

CORPORAL; QUE afirma a declarante que deseja medidas protetivas. 

Vieram-me os autos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 

Registre-se, inicialmente, que entre todos os tipos de violência existentes 

contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma das mais 

cruéis e perversas, seja qual for o grau de parentesco entre os 

envolvidos. Diante de tais fatos, entendo que as condutas praticadas pelo 

requerido, nestas circunstâncias fáticas – considerando as 

características da cognição sumária própria das tutelas de urgência – são 

claros indicativos do risco de lesão à integridade física e psíquica da vítima 

e de seus familiares, o que justifica a proibição do agressor se aproximar 

ou manter contato com ela. Neste ponto, é importante frisar que a palavra 

da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar é de suma 

importância, já que, em regra, a violência ocorre, na maioria das vezes, 

dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER – DELITO DE AMEAÇA E VIAS DE FATO PERPETRADO CONTRA 

A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO 

RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM 

HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – 

RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença condenatória 

quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos 

depoimentos da vítima e demais provas nos autos, ainda mais em se 

tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a 

mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. 

(Apelação Criminal nº 122.516/2015, Relator: Des. Juvenal Pereira da 

Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 

27/11/2015).” Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (artigo 

5º, inciso III e artigo 7º, inciso II (violência psicológica), da Lei nº 

11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas de proteção à ofendida, o deferimento do presente pedido é 

necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica da 

requerente. Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei 

Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) CONCEDO à DORACI BATISTA 

CARDOSO DA SILVA e VALDINEIA DOMINGUES DA SILVA as medidas 

postuladas, e aplico imediatamente a ELIEL DOMINGUES DA SILVA, as 

seguintes medidas de urgência: 1) Proibição do agressor de aproximar 

das ofendidas e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 

300 (trezentos) metros entre estes e o requerido; 2) Proibição de contato 

com as ofendidas e seus familiares por qualquer meio de comunicação; 3) 

Proibição de frequentar a residência das ofendidas, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica; 4) 

Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Intimem-se as 

requerentes/vítimas pessoalmente desta decisão, cientificando-a de que, 

caso ELIEL DOMINGUES DA SILVA descumpra qualquer das medidas 

acima impostas, deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia, o 

Ministério Público ou mesmo o Fórum local para a adoção das medidas 

pertinentes. As medidas terão validade pelo prazo de 6 meses e após este 

prazo serão automaticamente revogadas, sendo que, caso manifestem o 

interesse em mantê-las, deverá a vítima comparecer à Secretaria do 

Fórum e informar, com pelo menos 01 mês de antecedência, devendo o 

servidor certificar nos autos. Intime-se o requerido, pessoalmente, 

cientificando-os de que o descumprimento de quaisquer dessas medidas 

ensejará a decretação de sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 

11.340/2006 e artigo 313, inciso III, do CPP). Expeça-se carta precatória. 

Caso não seja encontrado, intime-se o requerido por edital. Insta consignar 

que as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas a 

qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas na 

legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art. 22, § 1º). Por fim, reza 

o art. 487, do Código de Processo Civil que: Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou 

na reconvenção; No que tange à aplicação do referido artigo às medidas 

protetivas é o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. SUFICIENTES INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. NATUREZA 

CAUTELAR E CRIMINAL DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROVIMENTO. [...] 

Não se declara nula a decisão do Magistrado que extingue o processo 

com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, quando, em 

que pese a natureza criminal das medidas protetivas, o entendimento 

adotado na sentença encontra apoio em julgados desta Turma, que já 

decidiu pela natureza civil das medidas. Ademais, a própria Lei 

10.340/2006, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, das 

normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Releva destacar, ainda, que 

a concessão de medida protetiva de urgência como a requerida na 

hipótese - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas - representa sério gravame à liberdade individual. E, se 

ausente a justa causa, como entendeu o Magistrado, possível a extinção 

do processo no nascedouro. E havendo relação da medida protetiva com 

a prática, em tese, de infração penal, é possível ao magistrado decidir de 

plano. Por fim, quanto à extinção do processo, se o pedido restringiu-se à 

concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da 

ação, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei 

10.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o processo 

com julgamento de mérito. [...] (TJDFT - Acórdão n.438724, 

20090210049623APR, Relator: LEILA ARLANCH 1ª Turma Criminal, Data de 

Julgamento: 05/08/2010, Publicado no DJE: 18/08/2010. Pág.: 115)” Ex 

positis, com fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil c/c Art. 13 da 

Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 

Cientifique-se a Autoridade Policial e a Polícia Militar de Nova Monte 

Verde/MT . Autorizo o auxílio de força policial, caso o oficial de justiça 

entenda prudente. Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 

11.340/2006, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome 

ciência desta decisão. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário. SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/ 

OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. O representado sai ciente da presente 

decisão. Nova Monte Verde/MT, 29 de novembro de 2019. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 06 de fevereiro de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40862 Nr: 601-61.2011.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILHASMAR FEREIRA NEVES, Cpf: 

01121970192, Rg: 00011068163, Filiação: Lucinei Guilherme Neves e 

Eriberto Ferreira Neves /. Elideto Ferreira Coelho, data de nascimento: 

08/07/1985, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), 

autonomo/boiadeiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: TERMO DE AUDIÊNCIA Data/Local/horário: 15 de julho de 2014, 

na sala das audiências da Vara Única desta Comarca, às 15:30 

horas.Processo n.° 601-61.2011.811.0091 – Código: 40862Ofensor: 

Wilhasmar Ferreira NevesOfendida: Andréia Camila Maria 

SantanaPRESENTES:Juíza de Direito: Dra. Laura Dorilêo CândidoPromotor 

de Justiça: Dr. Ricardo Augusto Farias MonteiroRESUMO: “Aberta à 

audiência, constatou-se a ausência das partes”. Dada a palavra ao 

representante do Ministério Público, este assim se manifestou: MMª Juíza, 

requeiro que seja requisitado ao Hospital Municipal cópia do prontuário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 684 de 788



médico do atendimento de Andréia Camila Maria Santana entre os dias 23 

e 24 de março de 2011 e, após o recebimento, seja juntado no IP em 

apenso. Após a juntada o envio do IP ao Ministério Público para 

análise.Pela MMª. Juíza foi manifestado nos seguintes termos: Vistos etc. 

O pedido da vítima fora acolhido, consoante decisão de fls. 11/13, que 

concedeu as medidas protetivas de urgência, sendo devidamente 

cumpridas, conforme certidão de fls. 16.Reza o Art. 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil:Art. 269. Haverá resolução de mérito: I - quando 

o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;No que tange à aplicação do 

referido artigo às medidas protetivas é o entendimento jurisprudencial no 

sentido de que “Não se declara nula a decisão do Magistrado que extingue 

o processo com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, 

quando, em que pese a natureza criminal das medidas protetivas, o 

entendimento adotado na sentença encontra apoio em julgados desta 

Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. Ademais, a própria 

Lei 11.340/2006, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, 

das normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática 

de violência doméstica e familiar contra a mulher. (...) quanto à extinção do 

processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas protetivas, 

ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de vista 

processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há irregularidade 

na decisão que extinguiu o processo com julgamento de mérito.” Assim, 

restando exaurida a finalidade da presente demanda, não há outra medida 

a não ser a extinção do processo.Ante o exposto, com fundamento no 

Art. 269, I do Código de Processo Civil c/c Art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.Sentença publicada em 

audiência.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de estilo. Por outro lado, requisito ao 

Hospital Municipal de Nova Monte Verde cópia do prontuário médico do 

atendimento de Andréia Camila Maria Santana entre os dias 23 e 24 de 

março de 2011 e, após o recebimento, determino a juntada nos autos de IP 

em apenso (código 40869), dando-se vistas do IP ao Ministério Público 

para análise.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Laura Dorilêo CândidoJuíza de DireitoRicardo 

Augusto Farias Monteiro Promotor de Justiça

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 11 de março de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37923 Nr: 1037-88.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Amantino Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELSON AMANTINO MACIEL, Cpf: 

65882083915, Rg: 4.057.643-6, Filiação: Cleuza Vaz Marciel e José 

Amantino Marciel, data de nascimento: 24/12/1967, brasileiro(a), natural de 

Borrazópolis-PR, casado(a), administrador/técnico em contabilidade. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELSON 

AMANTINO MACIEL, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de DÍVIDA FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2657/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/08/2009

 - Valor Total: R$3.486,91 - Valor Atualizado: R$3.486,91 - Valor 

Honorários: R$0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  C ó d i g o  3 7 9 2 3  –  A u t o s  n . 

1037-88.2009.811.0091Vistos etc.Nos termos do artigo 332, parágrafo 4º, 

do Código de Processo Civil, cite-se e intime-se o recorrido, no endereço 

de fls. 19-v, para apresentação de contrarrazões.Não sendo localizado, 

cite-se e intime-se por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o 

prazo do edital, considerando a inexistência de núcleo da Defensoria 

Pública Estadual atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Thiago Pereira dos 

Santos - OAB n. 13.388/MT, para atuar como curador especial do 

executado, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.Por 

oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões recursais, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional em 

02 (dois) URH – R$ 1.793,01 (um mil e setecentos e noventa e três reais e 

um centavo), nos termos da Tabela de honorários da OAB/MT para o caso 

de apresentação das contrarrazões.Expeça-se a certidão de honorários, 

se apresentada as contrarrazões.Tudo cumprido, remetam-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso 

interposto.Não apresentada as contrarrazões tornem conclusos para 

nomeação de outro advogado dativo atuante na comarca. 

Intime-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 15 de outubro 2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 13 de janeiro de 2020

Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67691 Nr: 869-76.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdL, GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GETULIO MARCELINO DA SILVA, Cpf: 

04213721175, Rg: 1586123-6, Filiação: Maria de Lourdes Silva e Jose 

Marcelino da Silva, data de nascimento: 08/01/1977, brasileiro(a), natural 

de Nova Brasilândia-MT, casado(a), operador de máquinas-acrimat, 

Telefone (66) 8432-5488 e atualmente em local incerto e não sabido 

LUCIENE RUFINO DE LIMA, Cpf: 87242974100, Rg: 29.948.311-3, Filiação: 

Maria da Paz da Silva e Luiz Rufino de Lima, data de nascimento: 

05/07/1978, brasileiro(a), natural de Amaraji-PE, casado(a), do lar, 

Telefone (66)84414143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece 

denúncia em desfavor dos denunciados sob alegação de que ambos, 

incursos nas sanções do artigo 136, caput do CP.

Despacho: Código 67691 -  Autos n.  869-76.2015.811 . 

0091DespachoVistos etc.Diga o Ministério Público acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 30 de outubro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 16 de janeiro de 2020

Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73784 Nr: 1076-07.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECIR AUGUSTO DA SILVA, Cpf: 

01245106120, Rg: 1580081-4, Filiação: Geralda Maria da Silva e Joao 

Augusto da Silva, data de nascimento: 19/12/1982, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, convivente, serviços gerais, Telefone (66) 

8444-3859. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código 73784 - Autos n. 1076-07.2017.811.0091Vistos, 

etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas de localização do 

réu, DEFIRO o pedido retro. Assim, expeça-se edital de citação do 

acusado VALDECIR AUGUSTO DA SILVA com prazo de 15 dias, nos 

termos dos arts. 370 e seguintes, observando as formas legais.Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem à conclusão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 

2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 20 de janeiro de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60365 Nr: 198-58.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMV, JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ROBSON DA SILVA, Cpf: 

87802511100, Rg: 1147358-4, Filiação: Maria Merlin da Silva e José Justino 

da Silva, data de nascimento: 30/08/1981, brasileiro(a), natural de 

Jauru-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 3598-1186 e atualmente em local 

incerto e não sabido VALDEIR MARTINS VILALVA, Rg: 2147283-1, 

Filiação: Ledirce Martins da Silva e Crespim Vilalva, data de nascimento: 

11/12/1988, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, solteiro(a), 

vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 0 3 6 5  -  A u t o s  n º 

198-58.2012.811.0091.DespachoVistos etc.Defiro o requerimento 

ministerial na manifestação de fls. 202. Assim, considerando que foram 

frustradas as tentativas de localização do réu, cite-se por edital com 

prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do 

Código de Processo Penal, observando as formas legais.Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Em caso de não apresentação de 

resposta pelo réu, determino, desde já, a suspensão do processo, bem 

como do curso do prazo prescricional na forma do artigo 366 do CPP, uma 

vez que o réu, apesar de devidamente citado via edital, não compareceu 

nem constituiu advogado. Nos termos do art. 982, § 3º da CNGC os autos 

deverão permanecer no arquivo provisório.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 19 

de dezembro de 2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 20 de janeiro de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76660 Nr: 749-28.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR DOS SANTOS FERREIRA, Cpf: 

04832045105, Rg: 24271918, Filiação: Terezinha Alves dos Santos e 

Wilmar Antonio Ferreira, data de nascimento: 12/12/1995, brasileiro(a), 

natural de Porto União-SC, solteiro(a), funileiro. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código 76660 - Autos n. 749-29.2018.811.0091Vistos, 

etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas de localização do 

réu, DEFIRO o pedido retro. Assim, expeça-se edital de citação do 

acusado GILMAR DOS SANTOS FERREIRA com prazo de 15 dias, nos 

termos dos arts. 370 e seguintes, observando as formas legais.Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem à conclusão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 

2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 20 de janeiro de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41390 Nr: 1128-13.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva, Cleber de Resende, Ana Izabel 

Pires Felipe, Francisco Maia da Silva, Marciano Gomes Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736, Sabino Ribeiro Soares Neto - OAB:OAB/MT 10861-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIANO GOMES PINTO, Filiação: 

Maria Aparecida Gomes Pinto e Pedro Gomes Pinto, data de nascimento: 

01/03/1987, brasileiro(a), natural de Guarantã do Norte-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O ACUSADO MARCIANO GOMES PINTO DA 

SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS SUPRA..

Sentença: Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: 3.1 
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– ABSOLVER Marciano Gomes Pinto das imputações descritas nos artigos 

33 e 35 da Lei 11.343/2006 e CONDENÁ-LO nas sanções dos artigos 16, 

parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 c/c artigos 307 e 329, ambos do 

CP, em concurso material.3.2 – ABSOLVER Diego da Silva das imputações 

do art. 35 da Lei 11.343/2006 e CONDENÁ-LO nas sanções do art. 33 da 

Lei de Drogas.3.3 – ABSOLVER Cleber de Resende e Francisco Maia da 

Silva das imputações apontadas na exordial (art. 33 e 35 da Lei de 

Drogas).4 – Dosimetria das penas. Assim decidindo e condenando, com 

base no princípio da individualização da pena esculpido no art. 5°, XLVI, da 

Constituição Federal e atenta ao procedimento trifásico disposto no art. 68 

do Código Penal, passo à dosimetria da sanção.4.1 – MARCIANO GOMES 

PINTO.4.1.1 – Posse de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, 

parágrafo único da Lei 10.826/2003).a) Culpabilidade (COMO 

IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA POTENCIAL DA ILICITUDE E 

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUE, EMBORA JÁ CONSTATADAS 

COMO PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO DA PENA NO CONCEITO 

ANALÍTICO DE CRIME, SÃO PONTOS REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DO 

GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA): a existência de vários 

procedimentos criminais anteriores em face do sentenciado, 

principalmente a existência de mandado de prisão pendente de 

cumprimento pelo crime de homicídio na época dos fatos, autoriza a 

conclusão de que a consciência da ilicitude era efetiva, devendo ser 

sopesada para majoração; ou seja, sua ciência da ilicitude era maior do 

que a de alguém que nunca respondeu a procedimentos penais, razão 

pela qual a reprovabilidade da sua conduta deve ser considerada 

comomais acentuada. Para não deixar dúvidas, friso que os 

procedimentos instaurados não estão sendo mensurados como 

antecedentes, mas como experiência suficiente para o conhecimento 

acerca da ilicitude e punibilidade pelos ilícitos, o que, repito, deve ser 

analisado para julgamento do grau de reprovação da conduta.b) 

Antecedentes criminais – Não constato a comprovação denenhuma 

condenaçãocom prazo de reincidência ultrapassado. c) Conduta social e 

personalidade: não tenho elementos nem conhecimento técnico para 

aferir. d) Motivos do crime: nada a ser considerado.e) Circunstâncias: 

nada a ser considerado. f)Comportamento da vítima: nada a ser sopesado. 

g)Consequências –o fato praticado causou consequências inerentes a 

delitos desta natureza. Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, tenho que a pena-base deve ser fixada em 03 

(três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Diante da confissão, reduzo a 

sanção em três meses. Os documentos de fls. 307/317 apontam, no 

mínimo, uma de sentença condenatória com trânsito em julgado antes do 

fato aqui narrado (processo de Sinop – código 121748), razão pela qual 

majoro a reprimenda em 04 (quatro) meses. Não existem causas de 

aumento ou diminuição de pena.PORTANTO, CONDENO O ACUSADO AO 

CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 03 (TRÊS) ANOS 

e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS 

MULTA, FIXANDO CADA UM NO MÍNIMO LEGAL, EM REGIME INICIAL 

SEMIABERTO, diante das circunstâncias judiciais.4.1.2 – Falsa identidade 

(Art. 307 do CP).a) Culpabilidade (COMO IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA 

POTENCIAL DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUE, 

EMBORA JÁ CONSTATADAS COMO PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO 

DA PENA NO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME, SÃO PONTOS 

REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DO GRAU DE REPROVABILIDADE DA 

CONDUTA): a existência de vários procedimentos criminais anteriores em 

face do sentenciado, principalmente a existência de mandado de prisão 

pendente de cumprimento pelo crime de homicídio na época dos fatos, 

autoriza a conclusão de que a consciência da ilicitude era efetiva, 

devendo ser sopesada para majoração; ou seja, sua ciência da ilicitude 

era maior do que a de alguém que nunca respondeu a procedimentos 

penais, razão pela qual a reprovabilidade da sua conduta deve ser 

considerada comomais acentuada. Para não deixar dúvidas, friso que os 

procedimentos instaurados não estão sendo mensurados como 

antecedentes, mas como experiência suficiente para o conhecimento 

acerca da ilicitude e punibilidade pelos ilícitos, o que, repito, deve ser 

analisado para julgamento do grau de reprovação da conduta.b) 

Antecedentes criminais – Não constato a comprovação denenhuma 

condenaçãocom prazo de reincidência ultrapassado. c) Conduta social e 

personalidade: não tenho elementos nem conhecimento técnico para 

aferir. d) Motivos do crime: nada a ser considerado.e) Circunstâncias: 

nada a ser considerado. f)Comportamento da vítima: nada a ser sopesado. 

g)Consequências –o fato praticado causou consequências inerentes a 

delitos desta natureza. Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, tenho que a pena-base deve ser fixada em 04 

(quatro) meses de detenção. Diante da confissão, reduzo a sanção em 15 

dias. Os documentos de fls. 307/317 apontam, no mínimo, uma de 

sentença condenatória com trânsito em julgado antes do fato aqui narrado 

(processo de Sinop – código 121748), razão pela qual majoro a 

reprimenda em 30 dias. Não existem causas de aumento ou diminuição de 

pena.PORTANTO, CONDENO O ACUSADO AO CUMPRIMENTO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.4.1.3 

– Resistência (Art. 329, CP).a) Culpabilidade (COMO IMPUTABILIDADE, 

CONSCIÊNCIA POTENCIAL DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA 

DIVERSA QUE, EMBORA JÁ CONSTATADAS COMO PRESSUPOSTO PARA 

APLICAÇÃO DA PENA NO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME, SÃO PONTOS 

REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DO GRAU DE REPROVABILIDADE DA 

CONDUTA): a existência de vários procedimentos criminais anteriores em 

face do sentenciado, principalmente a existência de mandado de prisão 

pendente de cumprimento pelo crime de homicídio na época dos fatos, 

autoriza a conclusão de que a consciência da ilicitude era efetiva, 

devendo ser sopesada para majoração; ou seja, sua ciência da ilicitude 

era maior do que a de alguém que nunca respondeu a procedimentos 

penais, razão pela qual a reprovabilidade da sua conduta deve ser 

considerada comomais acentuada. Para não deixar dúvidas, friso que os 

procedimentos instaurados não estão sendo mensurados como 

antecedentes, mas como experiência suficiente para o conhecimento 

acerca da ilicitude e punibilidade pelos ilícitos, o que, repito, deve ser 

analisado para julgamento do grau de reprovação da conduta.b) 

Antecedentes criminais – Não constato a comprovação denenhuma 

condenaçãocom prazo de reincidência ultrapassado. c) Conduta social e 

personalidade: não tenho elementos nem conhecimento técnico para 

aferir. d) Motivos do crime: nada a ser considerado.e) Circunstâncias: 

nada a ser considerado. f)Comportamento da vítima: nada a ser sopesado. 

g)Consequências –o fato praticado causou consequências inerentes a 

delitos desta natureza. Após análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando uma a uma, tenho que a pena-base deve ser fixada em 05 

meses de detenção.Diante da confissão, reduzo a sanção em 02 meses. 

Os documentos de fls. 307/317 apontam, no mínimo, uma de sentença 

condenatória com trânsito em julgado antes do fato aqui narrado 

(processo de Sinop – código 121748), razão pela qual majoro a 

reprimenda em 03 (três) meses. Não existem causas de aumento ou 

diminuição de pena.PORTANTO, CONDENO O ACUSADO AO 

CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 06 (SEIS)MESES 

DE DETENÇÃO.Considerando o cúmulo material, CONDENO O ACUSADO 

AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 03 (TRÊS) 

ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 15 

DIAS MULTA, FIXANDO CADA UM NO MÍNIMO LEGAL, EM REGIME INICIAL 

SEMIABERTO, BEM COMO AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE DE 10 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. 4.2 

– DIEGO DA SILVA – Art. 33 da Lei de Drogas.Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à culpabilidade (imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e 

exigibilidade de conduta diversa), não há nada a ser sopesado. Não 

consta registro de antecedentes criminais nos autos. Não há elementos 

para análise da conduta social e da personalidade do agente. Quanto às 

circunstâncias, nada a ser valorado. Os motivos do crime não são 

desfavoráveis. O fato praticado não causou consequências. No que se 

refere ao comportamento da vítima, nada a ser considerado. Após análise 

das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, tenho que a 

pena-base deve ser fixada em 05 anos de reclusão.Inexistem atenuantes 

e agravantes. Verificando que o sentenciado é primário, de bons 

antecedentes e não havendo provas que o mesmo se dedica à atividade 

criminosa ou integra organização criminosa, entendo que a casua de 

diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser 

aplicada, razão pela qual, sopesando a lesividade da quantidade do 

entorpecente apreendido, reduzo a sanção em dois anos, totalizando a 

reprimenda de 03 (três) anos de reclusão. Não há causas de 

aumento.PORTANTO, CONDENO O ACUSADO AO CUMPRIMENTO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 

AO PAGAMENTO DE 300 DIAS MULTA, FIXANDO CADA UM NO MÍNIMO 

LEGAL, EM REGIME INICIAL ABERTO.5– Disposições finais. 5.1– Do 

dinheiro apreendido. Consta que o valor apreendido foi encontrado na 

casa do sentenciado Diego, contudo, não encontro subsídios para 

conclusão da vinculação do numerário ao tráfico de drogas, razão pela 

qual deixo de decretar seu perdimento. Entretanto, deverá ser utilizado 
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para abater as custas processuais. 5.2– Dos objetos apreendidos (fl. 55). 

Diante do tempo de apreensão, concluo pela inutilidade dos objetos lícitos 

apreendidos, razão pela qual determino a destruição dos mesmos.O 

entorpecente também deverá ser destruído, caso já não tenha sido. A 

arma deverá ser encaminhada para o exército.5.3– Da substituição da 

pena e das custas processuais.Com relação ao condenado Marciano 

Gomes Pinto, em razão do que dispõe o artigo 44, incisos II e III do CP, 

deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

deixando eventual substituição futura para o juízo da execução.Por outro 

lado, o sentenciado Diego da Silva faz "jus" ao benefício, razão pela qual 

substituo sua reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito a critério do juízo da execução.Condeno os acusados, de forma 

solidária,ao pagamento das custas processuais, cujo valor deverá ser 

vinculado ao executivo de pena após descontar o valor apreendido.5.4– 

Com o trânsito em julgado:5.4.1- Comunique-se à Justiça Eleitoral para os 

fins do art.15, III da CF/88.5.4.2- Formem-se os executivos de pena, 

incluindo o valor das custas processuais.Cumpridas todas as 

determinações, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 21 de janeiro de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74437 Nr: 1443-31.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE SILVA LIMA, Rg: 0912336587, 

Filiação: Elfrosina Silva e Aureliano Lima, data de nascimento: 28/08/1976, 

brasileiro(a), natural de Maracas-BA, convivente, pecuarista. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA A PESSOA DE JOSÉ SILVA LIMA PELA PRATICA DO DELITO 

PREVISTO NO ARTIGO 306 C/C ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI 

FEDERAL N°. 9503/1997

Despacho: Código 74437 - Autos n. 1443-31.2017.811.0091Vistos, 

etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas de localização do 

réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fl. 60.CITE-SE POR EDITAL 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 361, 363, § 1°, e 

364 e seguintes do Código de Processo Penal, observando as formas 

legais.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para suspensão do prazo prescricional. Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 17 de dezembro de 2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 22 de janeiro de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71661 Nr: 1653-19.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvia Fecchio, Ferreira Bento Industria e 

Comércio de Madeiras LTDA, Manoel Ferreira Bento, Fabio da Silveira, 

Josué Bernardes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERREIRA BENTO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - SILVIA FECHIO, CNPJ: 01038972000138, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSUÉ BERNARDES DOS 

SANTOS, Cpf: 88465810168, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido MANOEL FERREIRA BENTO, Cpf: 03653379199, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido SÍLVIA FECCHIO, Cpf: 

81400144191, Rg: 1161033, Filiação: Leonice de Freitas Fecchio e João 

Fecchio, data de nascimento: 14/06/1967, brasileiro(a), natural de 

Rondon-PR, casado(a), empresária e atualmente em local incerto e não 

sabido FABIO DA SILVEIRA, Cpf: 00078052173, Filiação: Maria Sirley da 

Silveira, data de nascimento: 24/05/1983, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FERREIRA BENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - SILVIA 

FECHIO, JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20153311/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/05/2015

 - Valor Total: R$16.904,43 - Valor Atualizado: R$16.904,43 - Valor 

Honorários: R$0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  C ó d i g o  7 1 6 6 1  -  A u t o s  n . 

1653-19.2016.811.0091.DespachoVistos, etc.Defiro conforme requerido 

fls. 40/40-v.Diante da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 36, 

CITE-SE a parte executada por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo sem 

manifestação dos executados, intime-se o exequente para indicar bens à 

penhora no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para apresentar planilha 

atualizada do débito exequendo.Após, retornem conclusos para 

nomeação de curador especial.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 21 de outubro de 2019.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 24 de janeiro de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36279 Nr: 731-56.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Neiverth, Heliene Rosa Moreira, 

Talvany Neiverth, Elza Gralak Neiverth, Angeliza Neiverth Segura, Anselmo 

Neiverth Neto, Maria Eduarda Neiverth, Tania Cristina Gonçalves Neiverth, 

Juliene Moreira Neiverth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 
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OAB:OAB/MT 5.091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIENE MOREIRA NEIVERTH, Filiação: 

Heliene Rosa Moreira e Juliano Neiverth, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento de 

Prejuízos causados ao Erário Municipal, ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Anselmo Neiverth.

Despacho/Decisão: Código 36279 - Autos n. 731-56.2008.811. 

0091.DespachoVistos, etc.Diante da certidão de fls. 3095 e 3089, defiro 

conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 3095-v. Cite-se a 

requerida JULIENE MOREIRA NEIVERTH por edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente contestação, sob pena de 

revelia.Decorrido o prazo, e não sendo apresentada a contestação, 

certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 08 de março de 2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Aparecida 

Arantes de Souza, digitei.

Nova Monte Verde, 04 de março de 2020

Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000574-80.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

CELSO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada 

“Ação de divórcio consensual”, visando à homologação de acordo 

realizado entre Celso Antônio da Silva e Maria Helena da Silva, tendo como 

o divórcio. Depreende-se da Inicial que os requerentes são casados sob o 

Regime da Comunhão Parcial de Bens, desde 25.11.2006, conforme 

Certidão de Casamento juntada aos autos. Da união nasceram ELAINE 

APARECIDA DA SILVA e ALINE CRISTINA DA SILVA, ambas maiores e 

capazes. Sublinha-se que ambas as partes renunciam alimentos de um ao 

outro. Narra-se que não há bens a serem partilhados. Assim, por 

Instrumento de Transação Extrajudicial, resultante de conciliação, as 

partes fizeram acordo acerca do divórcio. Por isso é que se requer a 

homologação do acordo. Houve pagamento das custas conforme 

determinado. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. II 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO DIVÓRCIO Necessário esclarecer que a 

Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pela leitura do 

dispositivo constitucional transcrito, observa-se que para a dissolução do 

vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi suprimida a 

exigência de prazo de separação de fato e afigura-se desnecessária a 

aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Assim, de acordo com o 

ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do 

divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. No presente caso, ambos 

os cônjuges manifestaram de forma consensual a pretensão de dissolver 

o vínculo matrimonial. Por conta disso, a decretação do divórcio é 

consequência natural e correta. II.2 DA PARTILHA DE BENS Não há bens a 

serem partilhados. II.3 DO NOME DE SOLTEIRA A requerente adotou o 

mesmo nome de solteira, qual seja, MARIA HELENA DA SILVA, conforme 

Certidão de Casamento. II.4 DOS ALIMENTOS As partes renunciam 

alimentos um ao outro. II.5 DO ACORDO REALIZADO Em relação ao que 

consta no acordo, não se verificam condições absurdas (a ponto de se 

prever o inadimplemento), mas especialmente não se observa desprezo 

ao direito das partes. Por conta disso, a homologação é consequência 

natural e correta. III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

acordo entabulado pelas partes e referendado pelo Ministério Público, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de CELSO 

ANTÔNIO DA SILVA e MARIA HELENA DA SILVA, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, 

COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

CONDENAM-SE as partes ao pagamento das custas, pro rata (art. 90, §2, 

do CPC). DEIXA-SE de condenar as partes aos honorários advocatícios, 

considerando não ter havido angularização processual. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as 

partes, via advogado; 2. Transitada em julgado, se nada for requerido: a. 

EXPEDIR Ofício ao Cartório respectivo para que proceda à devida 

averbação na Certidão de Casamento (encaminhar a referida certidão 

juntamente com o ofício, BEM COMO CÓPIA DA INICIAL E SENTENÇA); b. 

Após, ARQUIVAR. Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000194-57.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MONTEIRO MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada 

“Ação de restauração de registro civil de nascimento” ajuizada por 

Roberto Monteiro Munhoz. Depreende-se da Inicial que o requerente é filho 

de João Monteiro Munhoz e Neuza Stella Monteiro Munhoz, nascido em 

11/04/1978, em Formosa do Oeste/PR e registrado em Jesuíta, Estado do 

Paraná, conforme cópia da Certidão de Nascimento, sob o nº 2.139 Às 

folhas 164 Do livro nº 15-A de registro de Nascimento. Ocorre que, 

segundo o narrado, o requerente teve seu documento extraviado e, 

portanto, precisou solicitar a sua segunda via da certidão de nascimento. 

Entretanto, segundo a Inicial, a Oficial do Tabelionato de Notas e Registro 

Civil das Pessoas Naturais do Município de Jesuíta/PR fez as devidas 

buscas e verificou que foi encontrado apenas partes do registro Civil da 

Certidão de Nascimento do requerente, em razão de sinistro por fogo 

ocorrido no ano de 2009, o qual afetou parte do acervo daquele ofício, o 

que impossibilitou a emissão da segunda via da Certidão de Nascimento. 

Por isso é que se requer autorização judicial para que se proceda à 

Restauração de seu Registro Civil de Nascimento perante o Tabelionato de 

Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Jesuíta/PR. 

Com a Inicial, documentos. Determinou-se a emenda da Inicial para que o 

requerente comprovasse a hipossuficiência alegada ou que realizasse o 

recolhimento das custas. O requerente, por sua vez, juntou o 

comprovante de pagamento das custas. Decurso de prazo para o 

Ministério Público. Designou-se audiência. Em audiência, ouviu-se o 

requerente. Alegações finais apresentadas. Houve pedido de desistência 

do processo, tendo em vista o encontro da Certidão de Nascimento 

extraviada. Posteriormente, houve pleito de desconsideração da petição 

de desistência, tendo em vista que conforme informação do cartório da 

Comarca de Nova Bandeirantes/MT, o requerente precisa da referida 

restauração de registro de nascimento, considerando que o fogo queimou 

parte do acervo do Cartório de Registro da Comarca de Jesuíta/PR, 

especificamente o livro de registro da referida Certidão de Nascimento. É, 

ao que parece, o necessário a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO A Lei 

6.015/73 (Lei de Registros Públicos - LRP) traz hipótese de restauração de 

Registro Civil: Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 
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testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. § 1° Se 

qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o 

Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e 

ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do 

Ministério Público, decidirá em cinco dias. § 2° Se não houver impugnação 

ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias. § 

3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os 

efeitos. § 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça 

mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, 

indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser 

retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo 

assentamento. § 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o 

mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o 

cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á. § 6º 

As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações 

necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que 

ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do 

assento, com as remissões à margem do registro original. No presente 

caso, houve relevante mudança na situação fática, tendo em vista o 

encontro da Certidão de Nascimento extraviada. O atual pedido de 

restauração repousa na necessidade, segundo consta, por conta do 

sinistro havido Cartório de Registro da Comarca de Jesuíta/PR, que 

queimou parte de seu acervo, inclusive o livro de registro da Certidão de 

Nascimento do autor. Com isso em mente, considerando toda a 

documentação juntada aos autos, notadamente a Certidão de Nascimento 

original, bem como do depoimento pessoal do requerente, entende-se que 

há comprovação do quanto pleiteado. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido feito na Inicial, isso para: i. DETERMINAR 

a RESTAURAÇÃO da Certidão de Nascimento de ROBERTO MONTEIRO 

MUNHOZ: a. DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1978 b. LOCAL: Hospital D. 

Abril do Loper, Formosa do Oeste/PR; c. HORÁRIO: 01 hora e 25 minutos; 

d. SEXO: Masculino; e. COR: Branca; f. FILIAÇÃO: João Monteiro Munhoz e 

Neusa Stella Monteiro Munhoz; g. AVÓS PATERNOS: João Cortez Munhoz 

Filho e Belmira Monteiro Munhoz; h. AVÓS MATERNOS: Vicente Stella e 

Santa Zanin Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Custas e despesas pelo requerente. IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à 

SECRETARIA para: 1. Transitada em julgado, EXPEDIR ofício ao 

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

DO MUNICÍPIO DE JESUÍTA/PR, para: a. PROCEDER à RESTAURAÇÃO da 

Certidão de Nascimento lavrada sob o nº 15-A, em nome de ROBERTO 

MONTEIRO MUNHOZ (Encaminhar cópia da Inicial, da Certidão de 

Nascimento e desta Sentença junto ao ofício); 2. Após, ARQUIVAR. 

Publicar. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33494 Nr: 854-25.2006.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Moura Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Marciano de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:162283/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN PAGNANI TRUJILLO - 

OAB:SP 313182

 Parcial o encontro, foi transferido, o valor, para a Conta Única do 

Judiciário.

 INTIMAR a parte-requerida para, querendo, manifestar-se. Prazo de 05 

dias.

Após, à parte-autora, tanto para indicar outros bens quanto para informar 

conta e agência para fins de transferência dos valores encontrados.

Após, conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-45.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARARO SORGATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEON SILVEIRA OAB - MT0016671S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos.. Com o pagamento feito, EXTINGUE-SE a EXECUÇÃO pela 

satisfação da obrigação. À SECRETARIA para EXPEDIR ALVARÁ, 

liberando os valores. Após liberação, ARQUIVAR.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54458 Nr: 187-73.2015.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORRÊA - 

OAB:91721

 Vistos.

Em consonância com o postulado pela parte exequente (ref.62), bem 

como, com o fito de conciliar as partes, redesigno audiência de conciliação 

para o DIA 15 DE ABRIL DE 2020, ÀS 15H30MIN, que se realizará no 

juizado especial desta Comarca.

 INTIMEM-SE as partes, para que compareça ao ato designado 

acompanhado de advogado, importando a sua ausência nas sanções do 

artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Restando infrutífera a conciliação, cumpra-se decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30980 Nr: 401-45.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO P. GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Silva - 

OAB:OAB/MT 5.472

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, ACERCA DA DECISÃO A SEGUIR 

TRANSCRITA, BEM COMO, PARA QUE COMPAREÇA À SESSÃO DO JÚRI 

DESIGNADA PARA O DIA 15/05/2020, ÀS 13 HORAS, NO PRÉDIO DESTE 

FÓRUM: "Neste contexto, não há nulidades a sanar, nem diligências a 

serem realizadas, razão pela qual dou por preparado o processo, 

determinando que seja o réu JORGE APARECIDO GUIMARÃES submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, no dia 15 de maio de 2020, 

às 13h, nas dependências deste Fórum de Nova Ubiratã. Expeçam-se as 

certidões criminais atualizadas do acusado junto ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso, do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, assim como a certidão circunstanciada constando a data do 

trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, se for o caso. 

Intimem-se pessoalmente os jurados, o Ministério Público, o réu, seu 

Defensor e as testemunhas arroladas pela parte ou pelo Juízo na fase do 

art. 422 do CPP. Tratando-se de testemunhas que exerçam cargo e/ou 

função pública, requisite-se o comparecimento junto ao superior 

hierárquico. Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo."

Comarca de Novo São Joaquim
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78883 Nr: 223-16.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 78883 (223-16.20186.811.0106)

 Sentença

 Relatório

 Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de CARLUZAN ALVES RODRIGUES, pela prática do delito 

capitulado no artigo 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei 

n° 11.340/06.

 Narra a denúncia que em período que remonta aproximadamente duas 

semanas antes do dia 16 de dezembro de 2015, teria o denunciado, em 

tese, ofendido a integridade corporal da vítima Márcia Aparecida Ribeiro 

Barbosa, sua companheira à época dos fatos..

 A denúncia foi recebida em 02.08.2018.

 Regularmente citado (fl. 77), a réu apresentou resposta à acusação às 

fls. 86/91, por meio de advogado dativo.

 Com a juntada da peça acima referida, designou-se audiência de 

instrução e julgamento para a data de 06.02.2020. Na solenidade, 

procedeu-se a colheita do depoimento pessoal da testemunha arrolada 

pelo Ministério Público, Ana Clara Ribeiro Rodrigues. Após, interrogado o 

réu.

 Em alegações finais orais, pugnou o presentante do Ministério Público pela 

procedência da denúncia, com a consequente condenação pelo crime 

imputado.

 A defesa, em sua oportunidade, manifesta pelo fixação da pena em seu 

patamar mínimo

.

 Após, os autos vieram conclusos.

 É a síntese. Fundamento.

FUNDAMENTAÇÃO

 Conforme se extrai dos autos, teria o Ministério Público imputado ao réu o 

delito presente do art. 129, §9° do Código Penal.

 Analisando detidamente o feito, entendo a presença suficiente de 

materialidade e autoria delitiva. Explico.

 Concomitantemente, como já exposto, tais delitos geralmente são 

praticados em lugares ocultos, qui clam comittit solent – que se cometem 

longe dos olhares de testemunhas – ao contrário do que ocorre na maioria 

dos crimes. Assim, a palavra da vítima assume relevo extraordinário no 

intento probatório e, se não fosse valorada de modo diferenciado, o sujeito 

ativo de crimes ocorridos no âmbito doméstico acabaria sendo beneficiado 

pela própria natureza clandestina do delito perpetrado.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS 

HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. 

CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO 

MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. 

ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta 

Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos 

argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob 

pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de 

amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, 

a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - 

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da 

vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua 

grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 

Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX 

FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 13/05/2019). Grifo nosso.

 A de salientar contudo, que a palavra da vítima deve ser escoltada de 

verossimilhança com os fatos existentes nos autos, de tal modo que o 

depoimento isolado carece de uma análise mais aprofundada.

 Diante disto, realizada a instrução processual, temos que o depoimento da 

vítima mostra-se consoante com suas afirmações colhidas na presença 

da autoridade policial.

 Destaco ainda a presença de exame de corpo de delito (fl. 17), cujo 

resultado aponta para a existência de lesões narradas pela vítima.

 Embora alegue o réu que tais lesões foram causadas por terceiro 

estranho nos autos, este não apresenta provas que corroborem com suas 

alegações, ônus atrelado para sua pessoa.

 Assim, após a realização da instrução, depreende-se que a materialidade 

e autoria dos delitos encontram-se positivadas nas provas judicializadas, 

orais e materiais, que nutrem todo o feito.

 Neste aspecto, a condenação do réu pela prática do delito capitulado no 

art.129, §9° do Código Penal, é medida que de rigor.

DISPOSITIVO

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte, 

CONDENO o réu CARLUZAN ALVES RODRIGUES, qualificado nos autos, 

como incurso na sanção dos art.129, §9° do Código Penal.

 Passo, consequentemente, a dosar a pena.

DOSIMETRIA

Circunstâncias judiciais:

 Denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a valorar. Quanto aos antecedentes criminais, o réu é tecnicamente 

primário. Não há nos autos informações sobre sua conduta social e 

personalidade que justifiquem aumento da pena. Os motivos do crime são 

normais à espécie, não exigindo exasperação de pena, assim como as 

circunstâncias do crime. As consequências do delito são próprias do tipo 

e, por fim, o comportamento da vítima não exige valoração extrapenal.

 Diante de tais ponderações, FIXO a pena-base do condenado em 03 

(três) meses de detenção.

Circunstâncias legais:

 Ausentes circunstâncias a serem analisadas no feito.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

 Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem analisadas.

PENA DEFINITIVA

 Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu CARLUZAN ALVES 

RODRIGUES, em 03 (três) meses de detenção.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

 O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em virtude da 

quantidade de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

 Deixo de aplicar a substituição da pena em favor do réu, nos termos da 

Súmula 588 do STJ.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

 Tendo sido o réu assistido por advogado dativo todo o processo, deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

DELIBERAÇÕES FINAIS

 Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se, e após, 

procedam-se com as seguintes determinações:

a) Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

b) Comunique-se a suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - Informações e 

D i r e i t o s  P o l í t i c o s ,  a c e s s í v e l  p e l o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o artigo 595, da 

CNGC.

c) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação dos réus.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 13 de março de 2020.

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito
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Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000060-86.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MOURA CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte requerente, através 

do(a) advogado(a) com procuração nos autos, da data de audiência de 

conciliação, designada para o dia 18/12/2017, às 10h. Certifico ainda que, 

intimo o(a) advogado(a) a fazer com que a parte compareça ao ato, ou 

para no prazo de 05 (cinco) dias antes da data da audiência solicitar sua 

intimação. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário 

Matrícula 11.370

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000506-21.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000506-21.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: MIRIAM ARCHE REQUERIDO: DIONE SILVA BARBOSA 

Vistos. Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante 

da presunção de veracidade da afirmação da requerente (pessoa física) 

de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. Com base no art. 167 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, postergo a análise do pedido liminar 

para após o aporte de prova técnica hábil a subsidiar a decisão a ser 

proferida por este Juízo de forma mais eficiente. Assim, NOTIFIQUE-SE a 

Assistência Social e o Psicólogo credenciados junto ao TJ/MT, para que 

realizem estudo psicossocial na residência da genitora, apresentando, no 

prazo de 10 (dez) dias, relatório conclusivo, informando se esta realmente 

ostenta condições para continuação do exercício da guarda da menor. 

Ademais, DETERMINO a expedição carta precatória para o município de 

Nova Ubiratã/MT com a finalidade de que a Assistência Social e o 

Psicólogo credenciados junto ao TJ/MT, procedam a realização de estudo 

psicossocial na residência do genitor, apresentando, no prazo de 10 (dez) 

dias, relatório conclusivo, informando se este ostenta condições para o 

exercício da guarda da menor. Por entender medida cabível, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 21 de janeiro de 2020, às 14h20min, a 

ser realizada com a conciliadora, no Fórum desta Comarca de 

Paranaíta/MT, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, CPC). EXPEÇA-SE carta de citação para a parte requerida e 

intime-se a parte requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados, obrigatoriamente. Os mandados 

direcionados a parte requerida deverão conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se nos mandados destinados a 

parte requerente e a requerida que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será 

sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa. 

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação. Após a 

realização do estudo social e psicológico, voltem-me conclusos para 

deliberar acerca da guarda provisória. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

EXPEÇA-SE o necessário. Às providências. CUMPRA-SE. PARANAITÁ, 4 

de outubro de 2019. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62543 Nr: 1134-37.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Ribamar Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Código: 62543

Vistos.

Considerando as diligências negativas, CANCELO a audiência abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para localização de endereço do réu 

e da vítima.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80242 Nr: 1290-49.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Jose Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Cristina de Araujo 

Canova - OAB:17.820, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT, 

Suelen Daiana de Araujo Canova - OAB:16.366

 Nos termos da decisão de ref. 175, impulsiono os autos para a defesa 

apresentar rol de testemunhas que deverão depor em plenário, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80242 Nr: 1290-49.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Jose Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Cristina de Araujo 

Canova - OAB:17.820, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT, 

Suelen Daiana de Araujo Canova - OAB:16.366

 Autos nº: 1290-49.2018.811.0084.

 Código: 80242.

Vistos.

Cuida-se de ação penal formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, cuja denúncia foi oferecida em desfavor do réu 

EDERSON JOSÉ RODRIGUES, já qualificado nos autos, pela prática dos 

crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso VI e artigo 211, na forma do 

artigo 69, do Código Penal.

O réu foi pronunciado em 04/12/2019, ocasião em que a prisão preventiva 

foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na futura 

aplicação da lei penal, (Ref: 129), o qual foi mantido pelo Acordão do HC 

(Ref: 135).

Transitada em julgado a sentença de pronúncia (Ref: 160),o Ministério 

Público aportou á Ref: 168 o rol das testemunhas que serão inquiridas na 

Sessão do Tribunal do Juri; por sua vez, a parte autora pugnou pela oitiva 

de 10 (dez) testemunhas, em caráter de imprescindibilidade, bem como 

pela utilização de equipamentos audiovisuais, além de informar que os 

novos documentos serão apresentados no prazo estabelecido no art. 479 
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do CPP (Ref: 173).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Decido.

 A parte autora requer a oitiva de 10 (dez) testemunhas em caráter de 

imprescindibilidade, diante do número de delitos imputado ao acusado.

Da análise dos autos, observa-se que o denunciado foi imputado pela 

prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, inicso VI e 

211, na forma do artigo 69, do Código Penal (feminicídio e ocultação de 

cadáver).

Com efeito, dispõe o art. 422 do CPP:

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Juri 

determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, 

no caso de quiexa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem o rol de testemunhs que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência.

Ocorre que o limite de 5 (cinco) testemunhas estabaecido no artigo supra 

poderá ser extrapolado somente em situações excepxionaos ou quando 

se tratar de mais de um crime.

Ademais, é bem verdade que, o juiz detém o poder-dever de realizar o 

número de oitivas necessárias, com o fito de alcançar a verdade real dos 

autos, independentemente da quantidade de pessoas arroladas pelas 

partes, conforme dispõe o art. 209, do Código de Processo Penal, de 

acordo com a sua livre convicção.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci:

“Em princípio, trata-se de um número fixo (cinco). Há casos de processos 

complexos, no entanto, que terminam exigindo a inquirição, em plenário, de 

um maior número de pessoas. A hipótese deve ser resolvida pelo art. 209 

do CPP, determinando o magistrado que outras testemunhas sejam 

ouvidas, além das indicadas pelas partes, por julgar necessário á busca 

da verdade real. São denominadas testemunhas do juízo. Cabe, pois, á 

parte arrolar as cinco que considera realmente imprescindíveis, 

requerendo ao juiz que ouça, ainda, outras, para melhor esclarecimento 

dos jurados. Trata-se de decisão pessoal do magistrado, conforme sua 

livre convicção, não possuindo a obrigação legal de atender á parte (...). 

Assim, deve determinar a oitiva de outras pessoas, quando realmente 

sentir necessário ao bom esclarecimento dos fatos debatidos no 

processo” (Tribunal do Júri, 6º ed, Rio de Janeiro Ed: Forense, 2015).

Ocorre, entretanto, que essa providência deve ser adotada apenas em 

caso do magistrado vislumbrar a pertinência na produção da referida 

prova, contudo, não há comprovação nos autos pelo denunciado de 

elementos que justifiquem a necessidade de extrapolação do número de 5 

(cinco) testemunhas.

De fato, observa-se que o enredo em questão se desenrola em contexto 

fático único, não obstante o resultado de um homicídio qualificado 

(feminicídio), seguido do crime de ocultação de cadáver.

Todavia, em que pese o presente caso se referir a uma hipótese em que o 

denunciado é acusado pela prática de 2 (dois) delitos, em concurso 

material, não há que se falar na necessidade de oitiva de tantas 

testemunhas quantas forem as permitidas para cada fato delituoso que lhe 

foi imputado, ante a verificação de que os crimes foram praticados em um 

contexto fático único.

Assim, na hipótese, apesar de ser imputado ao réu a prática de 2 (dois) 

delitos, verificou-se a ocorrência de apenas um contexto fático, não 

havendo justificativa para a pretendida extrapolação do número de 

testemunhas, de igual modo, não denoto a possibilidade de arrolar as 

testemunhas excedidas como do juízo, já que o denunciado não 

comprovou a real necessidade da oitiva de todas as testemunhas, pois 

somente informou o caráter de imprescindibilidade.

Ainda, é importante frisar que, é facultado ao magistrado o indeferimento 

de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que 

julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, e que a sua 

imprescindibilidade deve ser devidamente justificada pela parte (HC 

45.061/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 01/09/2015).

A propósito, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em 

caso análogo, o qual o denunciado teria praticado, em tese, 2 (dois) 

homicídios qualificados seguido de ocultação de cadáver:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. 

INDEFERIMENTO DA OITIVA DE 10 (DEZ) TESTEMUNHAS E 4 (QUATRO) 

INFORMANTES PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 422 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA PRODUÇÃO 

DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA 

DO HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O art. 422 

do Código de Processo Penal estabelece rol de 5 (cinco) como limite para 

inquirição das testemunhas de defesa. 2. Na hipótese, apesar de ser 

imputado ao Recorrente a prática de três delitos, verificou-se a ocorrência 

de apenas um contexto fático, não havendo justificativa para a pretendida 

extrapolação do número de testemunhas, razão pela qual a limitação 

impugnada está, em verdade, em conformidade com o disposto no 

mencionado art. 422 do Código de Processo Penal e não ofende a ampla 

defesa do Acusado. 3. Esta Corte possui o entendimento de que ao 

magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do 

requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes 

ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente 

justificada pela parte. 4. Tendo as instâncias ordinárias consignado que 

não houve, no presente caso, a comprovação pela Defesa da real 

necessidade de oitiva de todas as testemunhas e informantes arrolados, 

não se observa a ilegalidade invocada quanto à limitação da prova. 5. A 

estreita via do habeas corpus não é adequada para verificar a 

conveniência ou a necessidade de produção da prova testemunhal, uma 

vez que, para tanto, seria imprescindível a incursão no contexto 

fático-probatório dos autos. 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 

101.708/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Outrossim é importante ressaltar que a limitação do número de 

testemunhas a serem ouvidas em plenário é exigência da própria redação 

do referido dispositivo, e por isso não há que se falar em ofensa a ampla 

defesa do acusado.

Trago á baila, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DE TRIPLO 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A 

DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO DO 

NÚMERO DE TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO. ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O art. 932, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, c.c. art. 34, inciso XVIII, do Regimento Interno deste 

Tribunal, permite ao relator negar seguimento a recurso manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 

com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando 

em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - É 

assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve 

trazer novos argumentos para alterar o entendimento anteriormente 

firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada (precedentes). III - 

O art. 422 do Código de Processo Penal estabelece que as partes têm a 

faculdade de indicar 5 (cinco) testemunhas, salvo demonstrada a real 

necessidade de extensão desse rol. IV - Na hipótese, a pretendida 

extrapolação do número legal de testemunhas violaria os postulados da 

razoabilidade e proporcionalidade, causando possível tumulto processual, 

em desrespeito ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo , uma vez que o eg. Tribunal de origem consignou que, 'Resta 

evidente, assim, tratar-se de contexto fático único, em que pese o 

resultado múltiplo de três homicídios qualificados', razão pela qual 'não há 

nos autos fatos que justifiquem a necessidade de extrapolação desse 

número' (precedentes). Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 

65.252/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

14/03/2017, DJe 22/03/2017; sem grifos no original.)

Assim, INDEFIRO o pedido do denunciado para a oitiva de 10 (dez) 

testemunhas no plenário do júri. INTIME-O para no prazo de 5 (cinco) dias 

apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, observando o 

número máximo de 5 (cinco) testemunhas, na dicção do art. 422 do CPP.

Em relação ao requerimento para a utilização de equipamentos, como, 

projetor de multimídia, notebooks, tablets e/ou televisores durante a 

Sessão de Julgamento, não há óbice, desde que seja observado a 

proporcionalidade e razoabilidade na forma do artigo 479 “caput” e 

parágrafo único do CPP.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 88355 Nr: 1976-07.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego de Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Processo nº: 1976-07.2019.811.0095

Código: 88355

Vistos.

Cuida-se de ação penal formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, cuja denúncia foi oferecida em desfavor do réu 

DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS, já qualificado nos autos, pela prática do 

ART. 157, § 2º, inciso II (em concurso de pessoas), c/c § 2º-A, inciso I 

(violência com emprego de arma de fogo), c/c § 3º, inciso II, na forma do 

art. 14, inciso II, (latrocínio na forma tentada), do Código Penal e art. 244-B 

da Lei nº 8.069/90.

Entre um ato e outro, o denunciado (Ref: 71) requereu que Delegacia de 

Polícia procedesse com a realização do relatório de verificação no 

aparelho celular da neta das vítimas (Marcieli Alves da Silva) contido na 

Portaria nº 148/2019 em sede de inquérito policial (fls. 54/55 – Ref: 1).

Instado, o Ministério Público pugnou para oficiar a autoridade policial, para 

que, querendo represente ao juízo pela autorização necessária para 

realizar tal diligência, Ref: 81.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Da análise aos autos, verifica-se que em sede de Inquérito Policial foi 

determinado a realização de relatório de verificação no aparelho celular da 

neta das vítimas, Marcieli Alves da Silva, ante a suspeita de participação 

no delito/ato infracional, contudo, não foi aportado nele.

Assim, em consonância com o Ministério Público, DEFIRO o pedido do 

denunciado. OFICIE-SE a Delegacia de Polícia desta comarca para no 

prazo de 10 (dez) dias aportar ao feito o relatório de verificação no 

aparelho de celular da adolescente Marcieli Alves da Silva. E caso não 

tenha sido realizado a diligência, proceda com a realização junto a 

POLITEC, devendo informar nos autos.

Sem prejuízo, AGUARDA-SE a realização da audiência de continuação 

designada para o dia 18 de marco de 2020, ás 13h15min.

Ciência ao Ministério e a Defesa.

CUMPRA-SE com urgência por tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65725 Nr: 322-24.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LUIZ SCHLINWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE AZEVEDO FILHO - 

OAB:16239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o requerente para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação juntado à ref. 150, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-25.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELA JUSTINA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000174-25.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: DELA JUSTINA & CIA LTDA 

- ME Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da 

movimentação de ID nº. 16257520 o que independe da anuência da parte 

adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, 

revogo a tutela provisória deferida no ID n.º 16257520 e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos 

do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Paranaíta/MT, 11 de 

julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-16.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANNE JABES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000291-16.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: ROSANNE JABES Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação 

de ID nº. 19692098 o que independe da anuência da parte adversa, nos 

termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, revogo a tutela 

provisória deferida no ID n.º 19692098 e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do artigo 

914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual proferida 

sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar 

eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, 

com as anotações devidas. Cumpra-se. Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000413-58.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 11/05/2020, às 14h00. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-46.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 
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advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 11/05/2020, às 14h400. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-93.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDINES FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000357-93.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: VANDINES FERREIRA DE 

SOUZA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da 

movimentação de ID nº. 17087585 o que independe da anuência da parte 

adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Arquivem-se, nos termos do artigo 914 da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. 

Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-15.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000153-15.2018.8.11.0095. REQUERENTE: VANESSA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Verificou-se a inexistência de bens penhoráveis, e por essa razão a 

requerente foi devidamente intimada para manifestar-se. Ocorre que 

apesar de ter sido devidamente intimada, autora deixou correr in albis o 

prazo e não se manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria ID 

n.º 14909567. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pelo requerente, porquanto resta 

evidenciado que a parte exequente não praticou os atos processuais que 

lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em 

obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando outra 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono da parte 

autora/exequente. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do vigente Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, e por ter abandonado a ação por mais de 30 

(trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-53.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE EDIMARA MAKOHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

8010108-53.2015.8.11.0095. EXEQUENTE: GRACIELE EDIMARA MAKOHIN 

EXECUTADO: ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Verificou-se a inexistência de bens penhoráveis, e por essa razão a 

requerente foi devidamente intimada para manifestar-se. Ocorre que 

apesar de ter sido devidamente intimada, autora deixou correr in albis o 

prazo e não se manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria ID 

n.º 20635765. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pelo requerente, porquanto resta 

evidenciado que a parte exequente não praticou os atos processuais que 

lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em 

obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando outra 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono da parte 

autora/exequente. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do vigente Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, e por ter abandonado a ação por mais de 30 

(trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-23.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000146-23.2018.8.11.0095. REQUERENTE: SONIA GOMES DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Verificou-se a 

inexistência de bens penhoráveis, e por essa razão a requerente foi 

devidamente intimada para manifestar-se. Ocorre que apesar de ter sido 

devidamente intimada, autora deixou correr in albis o prazo e não se 

manifestou nos autos, conforme certificou a secretaria ID n.º 20609438. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pelo requerente, porquanto resta evidenciado que a parte 

exequente não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando outra alternativa, senão a extinção 

do feito em razão do abandono da parte autora/exequente. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, e por 

ter abandonado a ação por mais de 30 (trinta) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-20.2017.8.11.0095
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Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO LUIZ CUSTODIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000336-20.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: LEOPOLDO LUIZ 

CUSTODIO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. Com 

efeito, disciplina a Lei 5.474/1968 que: “Art. 15 - A cobrança judicial de 

duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo 

aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do 

Código de Processo Civil, quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata 

aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto 

que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e 

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, 

nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei”. Pois 

bem. Analisando o caderno processual, verifica-se que a parte autora 

baseia-se sua pretensão apenas na nota fiscal do suposto fornecimento 

de mercadorias. Registre-se que não há faturas com prova de 

recebimento da mercadoria/serviços prestados, mas somente documentos 

produzidos pelo próprio credor. Ocorre que, a duplicata mercantil não 

aceita deve estar acompanhada de documento que comprove a entrega e 

recebimento da mercadoria, ou seja, parte destacada e assinada da nota 

fiscal ou documento que demonstre o recebimento, ausente no caso. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE do pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 15% 

sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-30.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000303-30.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CODEPAR COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: ANTONIO DO 

NASCIMENTO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. Com 

efeito, disciplina a Lei 5.474/1968 que: “Art. 15 - A cobrança judicial de 

duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo 

aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do 

Código de Processo Civil, quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata 

aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto 

que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e 

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, 

nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei”. Pois 

bem. Analisando o caderno processual, verifica-se que a parte autora 

baseia-se sua pretensão apenas na nota fiscal do suposto fornecimento 

de mercadorias. Registre-se que não há faturas com prova de 

recebimento da mercadoria/serviços prestados, mas somente documentos 

produzidos pelo próprio credor. Ocorre que, a duplicata mercantil não 

aceita deve estar acompanhada de documento que comprove a entrega e 

recebimento da mercadoria, ou seja, parte destacada e assinada da nota 

fiscal ou documento que demonstre o recebimento, ausente no caso. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE do pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 15% 

sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-38.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELY JOSE DOS REIS (INTERESSADO)

JEFFERSON DOS SANTOS REIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINO DOS SANTOS PORTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000091-38.2019.8.11.0095. INTERESSADO: ALCELY JOSE DOS REIS, 

JEFFERSON DOS SANTOS REIS REQUERIDO: LAURENTINO DOS SANTOS 

PORTO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no 

art. 355, II do NCPC. O Código de Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 

344, nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.” “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

Diante da inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas 

quando da ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou 

estabelecida a sua revelia. Em face da revelia, reputam-se verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, quando afirma a parte autora que em 

21/02/2018, por volta das 10h40min, o 2º autor, trafegava com o veículo 

do 1º Autor, pela Av. Orlando Petrofeza, centro, em Paranaíta/MT, quando 

em sua mão de direção, avenida preferencial, viu cruzar, repentinamente, 

em sua frente, via de preferência, o veículo do Réu, um Ford/Del Rey 

Ouro, Placa CHQ 3605, cor marrom, ano/modelo 1985/1985, não tendo 

como evitar o abalroamento frontal seu e em sua lateral direita pelo veículo 

de propriedade do réu e conduzido pelo mesmo. Em virtude do acidente de 

trânsito a parte autora arcou com o prejuízo de R$ 6.400,95 (seis mil, 

quatrocentos reais e noventa e cinco centavos), de acordo com 

orçamentos juntados. Pela autora foram juntados provas do acidente, por 

meio do boletim de ocorrência, bem como fotos os veículos abalroados, e 

orçamentos dos danos materiais. Determina o art. 186 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Mais adiante, estatui o art. 927, 

caput, do Código Civil, in verbis: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Assim, 

restou evidenciada a conduta culposa, o dano sofrido pela autora através 

dos orçamentos, boletim de ocorrência de trânsito juntado, bem como a 

relação de causalidade entre a conduta e o dano. Deste modo é devida a 

indenização por danos materiais sofridos em virtude do sinistro. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, para condenar o requerido LAURENTINO DOS 

SANTOS PORTO a pagar a parte autora ALCYLEI JOSÉ DOS REIS e 

JEFERSON DOS SANTOS REIS a título de danos materiais o importe de R$ 

6.400,95 (seis mil, quatrocentos reais e noventa e cinco centavos), com 

correção monetária desde a data do efetivo desembolso (Súmula 43 do 

STJ) e juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e 

Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da 

Lei 12.153/2009. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 
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MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-39.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RIBEIRO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DONIZETE SOARES (REQUERIDO)

AGRO R L M COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000175-39.2019.8.11.0095. REQUERENTE: WILLIAN RIBEIRO SIQUEIRA 

REQUERIDO: AGRO R L M COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

EIRELI - EPP, TIAGO DONIZETE SOARES Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória, visando à retirada do nome da parte 

requerente do cadastro de títulos protestados. Analisando os documentos 

apresentados, em confronto lógico com os argumentos expendidos pela 

parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento 

do pedido de tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a 

probabilidade do direito está revelada pelos documentos acostados aos 

autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito 

invocado. De igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem 

que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros de títulos 

protestados que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO 

PROTESTO - DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA 

DO CREDOR QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS 

QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 

estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa 

sobre relação de consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 

e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a baixa do protesto do título que 

representa a relação jurídica discutida na presente demanda. Todavia, 

condiciono os efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA ao depósito em conta 

judicial do montante de R$ 414,20 (quatrocentos e quatorze reais e vinte 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. Com a consignação judicial, 

OFICIE-SE ao Órgão competente (SPC/SERASA). No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação a designada pela Escrivania. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Paranaíta/MT, 11 de julho de 2019. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-91.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARINHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000038-91.2018.8.11.0095. REQUERENTE: JEFFERSON MARINHO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Observa-se que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

oferecer resposta escrita, nos termos do artigo 42, §2º da Lei nº 9.099/95. 

Após, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal, juntamente com a 

mídia de gravação, se for o caso. Cumpra-se. Paranaíta/MT, 11 de julho de 

2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-42.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 11/05/2020, às 15h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000015-39.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE ROSA CORDEIRO (AUTOR(A))

L. O. C. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDE FRANCISCO DE PAULA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000015-39.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.303,55 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: JULIENE ROSA CORDEIRO Endereço: 

rua Tancredo Neves, s/n, Quadra 02, Lote 16/17, 16/17, São Marcos, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: LUIZ OTAVIO CORDEIRO DE 

PAULA Endereço: Rua Tancredo Neves, s/n, Quadra 02, Lote 16/17, São 

Marcos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 
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HERNANDE FRANCISCO DE PAULA Endereço: AVENIDA JOSEFA 

MACHADO DE REZENDE, 3123, Dedetizadora Impacto Nacional, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste a cerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça. PEDRA PRETA, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001166-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. L. (EXEQUENTE)

A. F. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENILTON GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001166-40.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

(1112) POLO ATIVO: Nome: AGENILTON FERREIRA LOPES Endereço: Rua 

Aparecida de Oliveira Pinto, 19, Novo Horizonte, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 Nome: EVERTON FERREIRA LOPES Endereço: Rua Aparecida 

de Oliveira Pinto, 19, Novo Horizonte, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: AGENILTON GOMES FERREIRA 

Endereço: RUA OITO, s/n, ALTOS DO COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-515 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça. PEDRA PRETA, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000044-55.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000044-55.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 4.875,60 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOSE LUIZ CARDOSO Endereço: RUA 

GOIÁS, 425, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME Endereço: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 1.137, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-180 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

apresentar impugnação a contestação, no prazo legal. PEDRA PRETA, 16 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000122-49.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wenderson de Oliveira Alves (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 
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PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e por determinação do MM. Juiz de 

Direito desta Comarca - nomeio como Advogada dativa a causídica 

militante nesta municipalidade - Drª. Glicya de Oliveira Theodoro Lima- 

OAB/MT nº 19.045, para proceder a defesa do requerido (polo passivo), 

no prazo legal. PEDRA PRETA, 16 de março de 2020. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001117-96.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001117-96.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Pensão por Morte (Art. 74/9)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ADAO PEREIRA 

BORGES Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, 605, Centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO , para que no 

prazo legal apresente impugnação a contestação. PEDRA PRETA, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47333 Nr: 1965-76.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA para que apresente 

as Contrarrazões ao Recurso de Apelação em Ref: 104, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55508 Nr: 893-83.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Aguiar, Adilson Clugg, Ednei Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 134, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

95/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de junho de 2020, às 14h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60912 Nr: 809-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de comunicado da Delegacia de Polícia Judicial Civil de Pedra 

Preta-MT, informando o cumprimento do mandado de prisão expedido nos 

autos em desfavor do executado Alexandre da Silva Noronha.

Assim, com o pagamento do débito alimentar e das prestações que vierem 

a vencer, e também, caso decorrido o prazo da prisão, expeça-se 

imediatamente o alvará de soltura.

Por fim, deixo de realizar a audiência de Custódia, haja vista que o preso 

fora conduzido ao presídio da Cadeia Pública em Rondonópolis, 

impossibilitando desta feita, a imediata condução neste juízo.

Oficie-se a autoridade policial, comunicando-lhe desta decisão, para que 

sejam tomadas as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77557 Nr: 1536-36.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação em Ref: 102, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69089 Nr: 1125-27.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rezende da Silva, ARCIDIO REZENDE 
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DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias compareça perante esta Secretaria da Única Vara da 

Comarca de Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida para 

citação do Requerido Nelson Rezende da Silva, para distribuição e 

cumprimento do ato na Comarca de Itiquira/MT, conforme despacho 

Ref:35.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-33.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000039-33.2020.8.11.0022. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JESSIKA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

por OMNI S.A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor 

de JESSIKA RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos. 

A requerente alega, em síntese, que o requerido emitiu uma Cédula de 

Crédito Bancária n° 1.00271.0000132.18, em 19/04/2018, no valor de R$ 

9.700,00, que deveria ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 

461,90 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos). Em 

garantia ao debito financiado a parte requerida transferiu em Alienação 

Fiduciária um veículo da marca HONDA/BIZ 125 FLEX, ANO 2018, COR: 

PRETA, PLACA: QCX9667, CHASSI: 9C2JC4830JR210903. Informa ainda, 

que o requerido não cumpriu com suas obrigações e está inadimplente 

com o pagamento das prestações, dando ensejo a uma dívida de R$ 

11.281,99 (onze mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove 

centavos). A inicial veio instruída com documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar com base no 

Decreto-Lei 911/69. Analisando a exordial, é possível aferir que o autor 

requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, 

seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o 

valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa. Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decreto Lei nº 911/69, 

modificado pela Lei nº 10.931/2004. Provada a mora e estando presentes 

os requisitos cautelares bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, devendo o requerido entregar os documentos do 

veículo, razão pela qual determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão. Deposite-se o bem em mãos do representante legal nomeado 

pela parte requerente com o compromisso do encargo de fiel depositário, 

sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a responsabilidade legal 

do fiel depositário. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o 

pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, 

e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000057-54.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OZIRES NEIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000057-54.2020.8.11.0022. REQUERENTE: LUCINEIDE 

RABELO REQUERIDO: TIAGO OZIRES NEIVA Ação de Interdição Código 

n.º 1000667-56.2019 Vistos etc. Trata-se de ação de interdição com 

pedido de tutela antecipada interposta por LUCINEIDE RABELO em face de 

TIAGO OSIRIS NEIVA, devidamente qualificadas nos autos. A requerente é 

sobrinha do requerido, o qual possui esquizofrenia, depressão e doença 

de Parkinson (CID10: F20+F32+F02.3), sendo incapaz de exercer atos da 

vida civil, conforme atestado médico apresentado. Relata a requerente que 

sempre cuidou e administrou as despesas do requerido, porém com o 

agravo das doenças e a idade do requerido fica difícil solucionar 

problemas do tio. Aduz que se compromete em zelar pelo tio e pelos seus 

interesses, acompanhando-o em seu tratamento ou em recuperação. Por 

tais razões, requer a concessão da tutela antecipada nomeando-a como 

curadora provisória do interditando para fins de representar o interditando 

nos atos de natureza patrimonial e negocial, ocasião em que requer, ainda, 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária. A inicial veio 

instruída com os documentos necessários. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo 

ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei, sem 

prejuízo a pena de litigância de má-fé (art. 80, CPC). Em juízo de sumária 

cognição, considerando os fatos alegados na inicial, os documentos 

acostados a ela e, a imperiosa necessidade de amparar o interditando, 

material e socialmente, constata-se os elementos bastantes para que 

sejam antecipados os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como 

me permite o art. 300 e 749, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Desta feita, NOMEIO desde logo como curadora provisória 

do interditando, a Srª. LUCINEIDE RABELO, para exercer os atos da vida 

civil do interditando, ficando a referida curadora nomeada depositária fiel 

dos valores recebidos da Previdência Social, e também obrigada à 

prestação de contas quando instado para tanto, bem como para 

representá-lo em juízo, observando-se, o disposto no artigo 553 do Código 

de Processo Civil. Fica ainda advertido de que não poderá se desfazer de 

qualquer bem em nome do interditando. Lavre-se o termo de curatela 

provisória, devendo constar do termo que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou quaisquer 

outra natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização 

judicial. Diante da informação que o interditando reside no Assentamento 

Vale do Prata, numa distancia cerca de 120 km (cento e vinte quilômetros), 

deixo de designar a audiência de entrevista. Cite-se a requerida, conte no 

mandado de citação que caso queira poderá contestar a ação no prazo de 

15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do 

mesmo códex. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data as assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000107-80.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDRESSA MACHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000107-80.2020.8.11.0022. REQUERENTE: PORTOSEG 

S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

ANDRESSA MACHADO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta por PORTOSEG S.A – 

CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO em desfavor de ANDRESSA 

MACHADO DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora alega, em síntese, que celebraram um contrato de financiamento 

para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária n° 

21020003323, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de 

20/04/2017 e com término em 20/04/2022. Em garantia ao debito financiado 

a parte requerida transferiu em Alienação Fiduciária um veículo da marca 

FIAT, MODELO UNO ATTRACTIVE 1.0E, ANO 2017, COR VERMELHA, 

PLACA: PAY2224, CHASSI: 9BD195A4NH0797489. Informa ainda, que o 

requerido não cumpriu com suas obrigações e está inadimplente com o 

pagamento das prestações, tendo sido constituído em mora, através de 

protesto/notificação extrajudicial. A inicial veio instruída com documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Trata-se de ação de Busca e Apreensão com 

pedido de liminar com base no Decreto-Lei 911/69. Analisando a exordial, 

é possível aferir que o autor requer a busca e apreensão liminar do bem 

nela descrito. Pretende ainda, seja o demandado citado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, depositar o valor integral da dívida, devidamente acrescida 

das custas e honorários advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

oferecer sua defesa. Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de 

busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados 

todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que 

prescreve o Decreto Lei nº 911/69, modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

Provada a mora e estando presentes os requisitos cautelares bem como 

os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido 

de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o requerido 

entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão. Deposite-se o bem em 

mãos do representante legal nomeado pela parte requerente com o 

compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a retirada do veículo 

desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel depositário. Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para o pagamento da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69 dada pela Lei 10.931/04, e/ou querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1000222-04.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA OAB - 021.552.001-70 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000222-04.2020.8.11.0022. AUTOR(A): BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA REU: JOTTA PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA PROCURADOR: LEANDRO MOTTA DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de ação renovatória de contrato com pedido de tutela 

de urgência, proposta por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA em 

desfavor de JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a autora, em síntese, que firma 

negócio de parceria de arrendamento de área rural desde o ano de 2003 

com a empresa requerida, sendo que o último instrumento firmado entre as 

partes é datado de 11 de outubro de 2016 com prazo de término para 30 

de agosto de 2020, sempre para a exploração de uma propriedade rural 

denominada Fazenda Condor para fins de agrícola, com área total de 

1.671.0227 (um mil seiscentos e setenta e um hectares, dois ares e vinte e 

sete centiares), localizada no município de Pedra Preta - MT, registrada 

sob as matrículas n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Pedra Preta-MT. Alega a requerente que cumpre com todas as 

obrigações contratuais e tem o interesse de manter os termos pactuados, 

porquanto há mais de dez anos de negócio conseguiu formar uma grande 

área agricultável naquela região. Relata a autora que a empresa ré não 

quer negociar a renovação do contrato em questão, obrigando-a a buscar 

a via judicial para a renovação do contrato, pois tem por objetivo evitar que 

seja prejudicado todos os investimentos e benfeitorias já consolidado s e a 

consequente perda de qualidade da área de lavoura, bem como, como 

forma de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial da 

requerente, que, nos termos do a seguir exposto a este juízo, encontra se 

em recuperação judicial. Por tais razões, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a suspensão do desconto em folha de 

pagamento da requerente até que se julgue a procedência desta ação. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo “códex”, 

recebo a petição inicial. Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

tutela de urgência pleiteada, entendo que deve ser indeferida, pelos 

fundamentos em que passo a expor. Como se sabe, a antecipação de 

tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o 

que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que 

haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença. 

Analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida 

acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a 

verossimilhança das alegações da autora de sua probabilidade do direito, 

que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações 

lançadas na peça vestibular. Isto por que, apesar da autora alegar que a 

empresa ré não efetuou a sua notificação dentro do prazo de seis meses 

para demonstrar sua intenção de não renovar o contrato (art. 95, da Lei n. 

4.504/64), dá simples análise aos documentos anexos a exordial dos 

autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1667-45.2018.811.0022, com o 

pedido de rescindir o contrato também discutido nestes autos, verifica-se 

que a empresa demandada notificou a parte autora em 31 de agosto de 

2017 de sua intenção de não renovar do contrato firmado cumprindo, 

assim, o comando legal imposta referida Lei. Além disso, a referida ação 

interposta pela ré em 17/07/2018, busca rescindir o negócio firmado sob a 

alegação de descumprimento do pactuado no objeto do contrato, havendo, 

portanto, controvérsia se a parte autora está cumprindo com o contrato 

fielmente. Ademais, com relação ao fundamento da autora que que se 

encontrada em recuperação judicial e área objeto do contrato de parceria 

agrícola faz parte do rol de bens essenciais para a continuidade da 

atividade da Requerente, fundamental para o cumprimento o Plano de 

Recuperação com os demais credores, entendo que não mais faz razão, 

haja vista que nos autos de recuperação judicial n . 

1000232-47.2016.8.11.0003 já foi prolatada decisão encerrando a 

recuperação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela pleiteado pela autora. Versando a causa sobre 

direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º 

c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de maio de 2020, às 11h00min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado. Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 
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expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Com fulcro no artigo 6º, 

§6º, inciso I, da Lei n. 11.079/04, comunique-se ao Juízo da 4ª Vara Civil 

de Rondonópolis-MT a interposição da presente ação, com o fim de instruir 

o processo n. 1000232-47.2016.811.0003. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001369-02.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

ALINE FELIX FERREIRA OAB - MS12465 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001369-02.2019.8.11.0022. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais com pedido de liminar, interposta por MARIA FRANCISCA 

DE JESUS SOUZA em desfavor de SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA 

PRETA, devidamente qualificados nos autos. Em audiência de conciliação 

ID 29948519, as partes entabularam acordo. Vieram-me os autos 

conclusos. EIS O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no termo de acordo (ID 

29948519). Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000089-93.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE DAMASCENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEIR MODESTO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000089-93.2019.8.11.0022. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Dissolução de união estável c/c Partilha de Bens, 

Fixação de Guarda de Menor e Pedido De Alimento Provisórios, proposta 

por AURENICE DAMASCENO DE SOUZA, em face de VANDEIR MODESTO 

PEREIRA, devidamente qualificados nos autos. A autora juntou aos autos 

pedido de desistência da ação, conforme petição de ID.19374253. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. 

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em 

ID.19374253. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Tendo em vista que o requerido ainda não foi citado, com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Indefiro o pleito de arbitramento de honorários advocatícios 

formulado pela causídica da parte autora, haja vista que não há nos autos 

comprovante que este juízo a nomeou a causídica para defender os 

interesses da parte autora. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito com as devidas anotações e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-48.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010153-48.2016.8.11.0022. REQUERENTE: ROSENILDA SILVA DE 

SOUSA REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. 

Vistos etc. Analisando a certidão de ID. 30083034 e consoante teor de 

Instrução Normativa n° 002/2011, determino que a parte a requerida deve 

solicitar a restituição de custas administrativamente, conforme preceitua a 

referida norma. Arquive-se os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010162-73.2017.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pela parte requerente em ID. 20990271, visando a 

decretação da nulidade da sentença e invalidar todos atos pela falta de 

validade do ato citatório. Posto isso, determino a intimação da parte 

contrária para contraditar as alegações supracitadas, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC. Deixe-se de cumprir 

a decisão de ID. 20026686, aguardando-se posterior decisão sobre as 

alegações trazidas. Após o transcurso do prazo, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010162-73.2017.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pela parte requerente em ID. 20990271, visando a 

decretação da nulidade da sentença e invalidar todos atos pela falta de 

validade do ato citatório. Posto isso, determino a intimação da parte 

contrária para contraditar as alegações supracitadas, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC. Deixe-se de cumprir 

a decisão de ID. 20026686, aguardando-se posterior decisão sobre as 

alegações trazidas. Após o transcurso do prazo, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010162-73.2017.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pela parte requerente em ID. 20990271, visando a 

decretação da nulidade da sentença e invalidar todos atos pela falta de 

validade do ato citatório. Posto isso, determino a intimação da parte 

contrária para contraditar as alegações supracitadas, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC. Deixe-se de cumprir 

a decisão de ID. 20026686, aguardando-se posterior decisão sobre as 

alegações trazidas. Após o transcurso do prazo, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 74482 Nr: 245-98.2019.811.0022

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jose Renato Ramos Camelo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo o pedido de desistência de ref. 44, determinando a exclusão do 

querelado Divino Batista Mendonça do sistema Apolo.

Desta feita, determino a citação do querelado Antônio Marcos da Silva na 

forma dos artigos 66 e 68, da Lei nº 9.099 de 1995, para apresentar 

defesa preliminar em audiência de instrução e julgamento, devendo o 

mesmo trazer no ato testemunhas até o número de 05 (cinco) ou 

apresentar requerimento para intimação, no mínimo 10 (dez) dias antes da 

sua realização.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 

2020, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o interrogatório do 

acusado.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 004/2020/DF completo, que torna pública a relação das 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS referente ao Processo Seletivo para o 

Credenciamento de Estagiários de Nível Médio e Superior da Comarca de 

Poconé, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

EDITAL Nº 05/2020/DF

A Doutora Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Edital nº 001/2020, da Diretoria do Foro da Comarca de 

Poconé/MT, que tornou pública a abertura de Processo Seletivo para o 

recrutamento de Estagiário de Nível Superior (Direito) da Comarca de 

Poconé/MT;

1.Torna pública a data de elaboração do certame, a ser realizado na data 

de 22 de março de 2020, das 09:00h às 12:00h, na Escola Estadual 

Bacharel Ribeiro de Arruda, localizado na Rua Tiradentes, s/n, São 

Francisco, Poconé/MT, conforme item 7.1 do Edital nº 001/2020/DF, 

devendo o(a) candidato(a) comparecer no local agendado com no mínimo 

30 (trinta) minutos de antecedência;

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, em 16 de 

março de 2020. Eu, ______________________ (Wender Vinícius 

Evangelista da Silva) Gestor Administrativo, que o digitei e assino.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito - Diretora do Foro

Presidente da Comissão do Processo Seletivo

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 
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de março de 2020, às 11h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 31 

de março de 2020, às 11h 30min. SALA 01 LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

Endereço do Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, 

Cidade: POCONÉ-MT, CEP: 78.175-000 Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 

065 3345-1919

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-22.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

V. C. A. B. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000239-22.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

SOLANGE DA SILVA BARROS, V. C. A. B. D. A. REU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de uma 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (benefício de Amparo Assistencial), 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por VITHÓRIA CONCEIÇÃO 

APARECIDA BARROS DE ARRUDA menor impúrbere representada por sua 

genitora Solange da Silva Barros em face de Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS. A parte autora manifestou nos autos postulando 

pela desistência (Id 29362112). É o breve relatório. Decido. Neste sentido, 

diante do pedido formulado pelo autor, em face à desistência, observa-se 

que o mesmo merece acolhimento. Diante do exposto, homologo o pedido 

de desistência proposto pessoalmente pela parte autora, com fundamento 

no artigo 485, VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a 

presente sentença. Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38781 Nr: 3091-56.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salustiano Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58904 Nr: 1328-49.2010.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdS, LTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSAT, MBN, FCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Considerando que as testemunhas não foram intimadas, REDESIGNO 

AUDIÊNCIA para o dia 28 de Maio de 2020 as 17h30min. Intimem-se as 

testemunhas e as partes.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 833-68.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Catarina Fialho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69190 Nr: 1124-68.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina Rondon Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 408-36.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcina Marcolina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal - INSS - OAB:26048-D

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99515 Nr: 1616-55.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abias Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS
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 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107880 Nr: 1071-48.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Otávio de Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão- Procurado Federal - OAB:1873226

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113030 Nr: 2406-05.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO- Procurador Federal - OAB:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113051 Nr: 2412-12.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliva Bispo da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120891 Nr: 1259-07.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELY DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156198 Nr: 2710-96.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmindo Leovogildo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

pensão por morte de segurado especial desde 11/04/2018, observado 

prazo prescricional quinquenal, devendo o valor ser acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês desde citação, e correção monetária pelo INPC desde 

o ajuizamento da ação. Ressalto que o art. 1º F da Lei 9.494/97 foi 

declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos termos do 

Informativo 535 do STJ motivo pelo qual os juros e correção devem ser 

fixados nos termos acima. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ. Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário.Nestes termos, sai à autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: Carmindo Leovegildo de Andrade. 

2.Benefício concedido: Pensão Por Morte3.Data do início do benefício: 

11/04/20184.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Kátia 

Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156920 Nr: 2997-59.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cira Alves de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 CERTIFICO E DOU FÉ que, devidamente intimado da r. Sentença de fls. 

762/765, no Plenário do Tribunal do Júri realizado em data de 19/11/2018, o 

réu NILSON FRANCISCO GOMES DA SILVA, manifestou o desejo em 

recorrer da Sentença - ( fls. 765/v), sendo assim faço os autos 

conclusos, para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124110 Nr: 2157-20.2016.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Fernandes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431B-MT

 Intimar parte autora para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref. 66

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144148 Nr: 5822-10.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicencia Aleluia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Correa da Costa 

Junior - OAB:11264/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos à comarca e para no prazo legal 

manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153433 Nr: 1687-18.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Pires da Silva Mendes, Juan Mendes da 

Silva, Eloiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENES, 

Cangas I I Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 CERTIFICO que as mídias colhidas em audiência realizada na data 

10/03/2020 estão danificadas. Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos às partes para conhecimento da presente certidão, 

informando, desde já, que o ato será redesignado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154973 Nr: 2200-83.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Mendes de Souza, Ana Claudia Mendes de Souza, 

Cristiane Caroline Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Augusto Arruda Gimenez, Cangas I I 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 CERTIFICO que as mídias colhidas em audiência realizada na data 

10/03/2020 estão danificadas. Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos às partes para conhecimento da presente certidão, 

informando, desde já, que a audiência será redesignada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156625 Nr: 2893-67.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronicleiton Maximo Pereira, Fabien Douglas da 

Silva, Vanderlei Marcelo de Lima, Douglas Diego Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:15236/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, 

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Rony de 

Abreu Munhoz - OAB:11972/MT, Seonir Antonio Jorge - 

OAB:23002/MT, Wesley Robert Amorim - OAB:6.610/MT

 CÓDIGO: 156625

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Pedido de Autorização do réu VANDELEI MARCELO DE LIMA, 

para fins de ausentar-se da comarca de Poconé entre os dias 17.03 a 

20.03, e se dirigir a cidade de Cuiabá/MT, local em que irá solicitar o FGTS, 

em razão de demissão em Empresa na qual era registrada.

Instado a manifestar, o IRMP opinou pelo indeferimento do pedido pela total 

ausência de documentos que comprovem o alegado.

Pois bem.

Com razão o IRMP.

Isso porque, o réu requer autorização para ausentar da comarca por 04 

dias, sem motivar porque necessário o referido período de tempo.

Aliado a isso, não há provas de que o referido procedimento não pode ser 

realizado nesta urbe.

Ademais, o réu não mencionou sequer o nome da empresa teria sido 

demitido, ou juntou cópia da CTPS para provar o alegado.

Com tais considerações, ante a total ausência de prova, INDEFIRO o 

pedido de autorização para ausentar-se da comarca de Poconé.

Mantenham os autos conclusos para sentença de pronúncia.

Intime-se o réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 68846 Nr: 1085-71.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdA, ALPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 CÓDIGO:68846

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de uma Execução de Alimentos proposta por ARICLENO LUCAS 

PEREIRA DA SILVA, menor impúrbere representada por sua genitora, 

ROSALINA PEREIRA DE ARRUDA em face de CLAUDINEI SIMIÃO ALVES 

DA SILVA.

A parte autora manifestou nos autos postulando pela desistência 

(ref.117).

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

 Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto 

pessoalmente pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado a presente sentença. Após, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Kátia Rodrigues Oliveira

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001883-34.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - 280.155.091-49 
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(REPRESENTANTE)

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001883-34.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JORGE GOMES DE ALMEIDA REPRESENTANTE: ANTONIA OLIVEIRA 

NASCIMENTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS, Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA RURAL OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA movida por JORGE 

GOMES DE ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Verifica-se que foi juntado aos autos o laudo pericial 

médico realizado, tendo as partes sido devidamente intimadas. Até a 

presente data, contudo, não houve a realização de audiência de instrução, 

com o fim de se verificar a condição de segurado do requerente. Assim, 

designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 23 

de julho de 2020, às 15h00min. Como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 

183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. 

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, 

expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001646-97.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOAO ARRUDA DOS SANTOS REU: INSS DELIBERAÇÕES A seguir foi 

proferida sentença nos seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando à concessão de aposentadoria rural por idade alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 

anos de idade e que durante quase toda sua vida exerce atividade rural 

para subsistência da família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Durante a presente audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

autora. É o breve relato. Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir 

e pedido juridicamente possível. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. Presentes ainda os pressupostos processuais. O art. 11, VII, 

da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja concedida a 

aposentadoria rural ao segurado. Nestes termos, passo à análise do caso 

em tela, tendo como parâmetro os requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 

8.213/ 91. 1) pessoa física: a parte autora é uma pessoa natural, 

conforme documentos apresentados; 2) residência em imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele: a parte autora reside em área 

rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas; 3) produção, seja 

qualidade de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade de agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou 

de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora sempre 

trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas e 

documentação do arquivo inicial, em especial, Certidão de Casamento e 

certidão de nascimento da filha o que demonstra que a parte autora é 

lavradora e vive em regime de economia familiar. Por fim, ressalto que nos 

termos da súmula 577 deve ser reconhecido o tempo de serviço rural 

anterior aos documentos apresentados, já que, amparado através da 

prova testemunhal colhido nesta assentada, respeitando o contraditório. 

Apesar de ter contribuições, são períodos ínfimos na qualidade de 

vaqueiro. 4) exercício individual ou em regime de economia familiar, ainda 

que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de rurícola: a parte 

autora exerce as atividades acima descritas em regime familiar, nos 

termos dos depoimentos das testemunhas e documentos do arquivo inicial; 

5) atividade indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar, sendo exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes: a atividade destinava-se à subsistência da parte autora e de 

sua família, nos termos dos depoimentos das testemunhas e documentos. 

Pela análise acima transcrita, verifico que a parte autora preenche os 

requisitos previstos no art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da 

aposentadoria rural. Quanto ao período de carência, ou seja, o número de 

contribuições mínimas para que o segurado faça jus ao benefício, nos 

termos do art. 26 da Lei 8.213/91, em se tratando de aposentadoria por 

idade rural, não é exigida a carência. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da Lei 

8.213/91 exige que esteja provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de 

exercício da atividade rural, o que está demonstrado, nos termos dos 

depoimentos dos depoimentos das testemunhas. Nestes termos, como a 

parte autora possui idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, 

§ 1º da Lei 8.213/91) e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 

15 (quinze) anos, com fundamento no art. 11 inciso VII, 26 inciso III, 39 

inciso I e 142 da Lei 8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria 

rural. Quanto à data de início do benefício, com fundamento no RE 631240 

STF o benefício deve ter início a partir da data do requerimento 

administrativo, qual seja, 18/09/2018. Quanto às honorários devem ser 

fixados nos termos da súmula 111 do STJ. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por 

idade, desde o requerimento administrativo em 18/09/2018 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS implante o 

benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até 

o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes 

termos, sai à autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi 

devidamente intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 

2° do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada 

mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001647-82.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITORINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001647-82.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA VITORINA DE OLIVEIRA REU: INSS DELIBERAÇÕES A seguir foi 

proferida sentença nos seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando à concessão de aposentadoria rural por idade alegando, em 
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síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 

anos de idade e que durante quase toda sua vida exerce atividade rural 

para subsistência da família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Durante a presente audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

autora. É o breve relato. Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir 

e pedido juridicamente possível. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. Presentes ainda os pressupostos processuais. O art. 11, VII, 

da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja concedida a 

aposentadoria rural ao segurado. Nestes termos, passo à análise do caso 

em tela, tendo como parâmetro os requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 

8.213/ 91. 1) pessoa física: a parte autora é uma pessoa natural, 

conforme documentos apresentados; 2) residência em imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele: a parte autora reside em área 

rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas; 3) produção, seja 

qualidade de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade de agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou 

de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora sempre 

trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas e 

documentação do arquivo inicial, em especial, Certidão de Nascimento dos 

Filhos o que demonstra que a parte autora é lavradora e vive em regime de 

economia familiar. Por fim, ressalto que nos termos da súmula 577 deve 

ser reconhecido o tempo de serviço rural anterior aos documentos 

apresentados, já que, amparado através da prova testemunhal colhido 

nesta assentada, respeitando o contraditório. 4) exercício individual ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de rurícola: a parte autora exerce as atividades acima 

descritas em regime familiar, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentos do arquivo inicial; 5) atividade indispensável à 

própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar, sendo exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes: a atividade 

destinava-se à subsistência da parte autora e de sua família, nos termos 

dos depoimentos das testemunhas e documentos. Pela análise acima 

transcrita, verifico que a parte autora preenche os requisitos previstos no 

art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria rural. Quanto 

ao período de carência, ou seja, o número de contribuições mínimas para 

que o segurado faça jus ao benefício, nos termos do art. 26 da Lei 

8.213/91, em se tratando de aposentadoria por idade rural, não é exigida a 

carência. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da Lei 8.213/91 exige que esteja 

provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de exercício da atividade 

rural, o que está demonstrado, nos termos dos depoimentos dos 

depoimentos das testemunhas. Nestes termos, como a parte autora possui 

idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 8.213/91) 

e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 15 (quinze) anos, com 

fundamento no art. 11 inciso VII, 26 inciso III, 39 inciso I e 142 da Lei 

8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria rural. Quanto à data de 

início do benefício, com fundamento no RE 631240 STF o benefício deve 

ter início a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 

20/09/2018. Quanto às honorários devem ser fixados nos termos da 

súmula 111 do STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte 

requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte 

autora o benefício de aposentadoria por idade, desde o requerimento 

administrativo em 20/09/2018 (data do requerimento administrativo), 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes termos, sai à 

autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente 

intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001656-44.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA FRANCISCA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001656-44.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

CECILIA FRANCISCA DA SILVA RONDON REU: INSS DELIBERAÇÕES A 

seguir foi proferida sentença nos seguintes termos: VISTOS Cuida-se de 

Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, ajuizada em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz a autora que 

seu esposo era trabalhador rural e veio a falecer, fazendo jus à 

concessão do benefício de pensão por morte. Pediu que a parte requerida 

seja condenada a pagar pensão por morte retroativo a data do óbito. Com 

a inicial, vieram os documentos. A parte requerida apresentou 

contestação. É o relatório. Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de 

agir e pedido juridicamente possível. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. O art. 74, § 2º, da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para 

que seja concedida a pensão por morte, vejamos: Para que seja 

concedida a pensão é necessária a prova de que o autor era dependente 

do segurado. No caso em tela, pode-se verificar que o autor vivia em 

união estável com o de cujus, conforme se verifica nos termos dos 

documentos juntados e dos depoimentos das testemunhas o de cujus 

ajudava no sustento familiar, o que torna o mesmo dependente nos termos 

do art. 16, 4º, inc. I da Lei n. 8.213/91. No que tange a qualidade de 

segurado, verifico que o companheiro era trabalhador rural e recebia 

aposentadoria, nos termos dos depoimentos das testemunhas, da certidão 

de casamento. Quanto ao requerimento de pensão por morte, efetuado 

pela parte requerente, dispõe o Art. 74, da Lei n. 8.213/91, que: A pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela Lei nº 

9.528, de 1997) (Vide Medida Provisória nº 871, de 2019) I - do óbito, 

quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos 

menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os 

demais dependentes; (Redação dada pela Medida Provisória nº 871, de 

2019) I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após 

o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 

(noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada 

pela Lei nº 13.846, de 2019) II - do requerimento, quando requerida após o 

prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) III - 

da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 

9.528, de 1997 Dito isso, constata-se que o benefício deve ser deferido 

desde do requerimento, já que a autora não requereu o benefício no 

período de trinta dias após o falecimento do segurado. No que tange aos 

honorários devem ser fixados nos termos da súmula 111 do STJ. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de pensão por 

morte de segurado especial desde 10/06/2019, observado prazo 

prescricional quinquenal, devendo o valor ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

ajuizamento da ação. Ressalto que o art. 1º F da Lei 9.494/97 foi 

declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos termos do 

Informativo 535 do STJ motivo pelo qual os juros e correção devem ser 

fixados nos termos acima. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, 
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ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ. Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário. Nestes termos, sai à autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Cecilia Francisca da Silva Rondon. 

2. Benefício concedido: Pensão Por Morte 3. Data do início do benefício: 

10/06/2019 4. Renda mensal inicial: 01 salário mínimo. 5. Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001654-74.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANY RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001654-74.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOANY RODRIGUES DOS SANTOS REU: INSS DELIBERAÇÕES A seguir foi 

proferida sentença nos seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando à concessão de aposentadoria rural por idade alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 

anos de idade e que durante quase toda sua vida exerce atividade rural 

para subsistência da família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Durante a presente audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

autora. É o breve relato. Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir 

e pedido juridicamente possível. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. Presentes ainda os pressupostos processuais. O art. 11, VII, 

da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja concedida a 

aposentadoria rural ao segurado. Nestes termos, passo à análise do caso 

em tela, tendo como parâmetro os requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 

8.213/ 91. 1) pessoa física: a parte autora é uma pessoa natural, 

conforme documentos apresentados; 2) residência em imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele: a parte autora reside em área 

rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas; 3) produção, seja 

qualidade de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade de agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou 

de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora sempre 

trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas e 

documentação do arquivo inicial, em especial, Certidão de Nascimento dos 

Filhos, Certidão de Casamento e Comprovante de residência o que 

demonstra que a parte autora é lavradora e vive em regime de economia 

familiar. Por fim, ressalto que nos termos da súmula 577 deve ser 

reconhecido o tempo de serviço rural anterior aos documentos 

apresentados, já que, amparado através da prova testemunhal colhido 

nesta assentada, respeitando o contraditório. 4) exercício individual ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de rurícola: a parte autora exerce as atividades acima 

descritas em regime familiar, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentos do arquivo inicial; 5) atividade indispensável à 

própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar, sendo exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes: a atividade 

destinava-se à subsistência da parte autora e de sua família, nos termos 

dos depoimentos das testemunhas e documentos. Pela análise acima 

transcrita, verifico que a parte autora preenche os requisitos previstos no 

art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria rural. Quanto 

ao período de carência, ou seja, o número de contribuições mínimas para 

que o segurado faça jus ao benefício, nos termos do art. 26 da Lei 

8.213/91, em se tratando de aposentadoria por idade rural, não é exigida a 

carência. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da Lei 8.213/91 exige que esteja 

provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de exercício da atividade 

rural, o que está demonstrado, nos termos dos depoimentos dos 

depoimentos das testemunhas. Nestes termos, como a parte autora possui 

idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 8.213/91) 

e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 15 (quinze) anos, com 

fundamento no art. 11 inciso VII, 26 inciso III, 39 inciso I e 142 da Lei 

8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria rural. Quanto à data de 

início do benefício, com fundamento no RE 631240 STF o benefício deve 

ter início a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 

26/11/2018. Quanto às honorários devem ser fixados nos termos da 

súmula 111 do STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte 

requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte 

autora o benefício de aposentadoria por idade, desde o requerimento 

administrativo em 26/11/2018 (data do requerimento administrativo), 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes termos, sai à 

autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente 

intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001655-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001655-59.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOSE RODRIGUES REU: INSS DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida 

sentença nos seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação previdenciária 

em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando à 

concessão de aposentadoria por idade alegando, em síntese, preencher 

os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 65 anos de idade e que 

durante quase toda sua vida exerceu atividade rural e urbana. Instruiu a 

inicial com documentos. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora. É o breve relato. Decido. Partes 

legítimas, legítimo interesse de agir e pedido juridicamente possível. 

Presentes ainda os pressupostos processuais. Para que seja concedido 

aposentadoria por tempo de serviço, o artigo 48 da Lei n. 8.213/91 prevê 

que: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) (...) § 3o Os trabalhadores rurais de que trata 

o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas 

que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 
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contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008) No caso 

em tela, verifico que o autor efetuou contribuições como segurado, 

restando ainda algumas contribuições para atingir o requisito objetivo para 

concessão de aposentadoria. Todavia, verifico que o autor efetuou 

trabalho rural durante grande período de sua vida conforme documentos 

encartados na inicial (certidão de nascimento dos filhos, fatura de energia, 

dentre outros), depoimento de testemunhas. Saliento que conforme 

documento juntado nos autos o autor foi assentada em 2008 e desde 

então exerce atividade rural em regime de economia familiar. Registro 

ainda que apesar do autor realizar pequenas contribuições a partir de 

2008 conforme depoimentos das testemunhas, essas ocorreram em 

ínfimos períodos e na entre safra ou seja apesar de haverem 

contribuições o autor continuou exercendo suas funções no regime rural. 

Assim sendo, embora não tenha as 180 contribuições prevista no art. 142 

da Lei. 8.213/91, verifico que o mesmo na qualidade de trabalhador rural, 

possui o direito à aposentadoria, já que, as contribuições feitas pelo 

requerido somados ao tempo de trabalho rural ultrapassam o período de 

180 contribuições. Saliento que o requerente possui poucas contribuições, 

tendo vivido grande parte da vida como trabalhador rural. Somado a isso, 

verifico que o segurado já possui 65 anos, ou seja, idade suficiente par 

pleitear o benefício. Nestes termos, deve ser deferida a aposentadoria por 

idade a parte autora. Quanto à data de início do benefício, com fundamento 

no RE 631240 STF o benefício deve ter início em 26/11/2018, data do 

requerimento administrativo. Quanto às honorários devem ser fixados nos 

termos da súmula 111 do STJ. Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a 

parte requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte 

autora aposentadoria por idade (a calcular) – desde o requerimento 

administrativo (26/11/2018), devendo incidir sobre os valores: correção 

monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido administrativo e 

juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a 

citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF. Tendo 

em vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a antecipação de Tutela 

para que o INSS implante o benefício do autor em trinta dias sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). 

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) 

sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário. Nestes termos, sai à autarquia ré e 

demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada mais foi dito e nem 

perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, 

após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001649-52.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AGNELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001649-52.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MANOEL AGNELO DA SILVA REU: INSS DELIBERAÇÕES A seguir foi 

proferida sentença nos seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando à concessão de aposentadoria rural por idade alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 

anos de idade e que durante quase toda sua vida exerce atividade rural 

para subsistência da família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Durante a presente audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

autora. É o breve relato. Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir 

e pedido juridicamente possível. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. Presentes ainda os pressupostos processuais. O art. 11, VII, 

da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja concedida a 

aposentadoria rural ao segurado. Nestes termos, passo à análise do caso 

em tela, tendo como parâmetro os requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 

8.213/ 91. 1) pessoa física: a parte autora é uma pessoa natural, 

conforme documentos apresentados; 2) residência em imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele: a parte autora reside em área 

rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas; 3) produção, seja 

qualidade de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade de agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou 

de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora sempre 

trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas e 

documentação do arquivo inicial, em especial, RG, CPF e Certidão de 

Nascimento dos Filhos o que demonstra que a parte autora é lavradora e 

vive em regime de economia familiar. Por fim, ressalto que nos termos da 

súmula 577 deve ser reconhecido o tempo de serviço rural anterior aos 

documentos apresentados, já que, amparado através da prova 

testemunhal colhido nesta assentada, respeitando o contraditório. 4) 

exercício individual ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de rurícola: a parte autora 

exerce as atividades acima descritas em regime familiar, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas e documentos do arquivo inicial; 5) 

atividade indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar, sendo exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes: a atividade destinava-se à subsistência da parte autora e de 

sua família, nos termos dos depoimentos das testemunhas e documentos. 

Pela análise acima transcrita, verifico que a parte autora preenche os 

requisitos previstos no art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da 

aposentadoria rural. Quanto ao período de carência, ou seja, o número de 

contribuições mínimas para que o segurado faça jus ao benefício, nos 

termos do art. 26 da Lei 8.213/91, em se tratando de aposentadoria por 

idade rural, não é exigida a carência. Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da Lei 

8.213/91 exige que esteja provado o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de 

exercício da atividade rural, o que está demonstrado, nos termos dos 

depoimentos dos depoimentos das testemunhas. Nestes termos, como a 

parte autora possui idade superior a 55 (cinquenta e cinco) anos (art. 48, 

§ 1º da Lei 8.213/91) e sendo que ela exerceu atividade rural por mais de 

15 (quinze) anos, com fundamento no art. 11 inciso VII, 26 inciso III, 39 

inciso I e 142 da Lei 8.213/91, deve ser-lhe concedida à aposentadoria 

rural. Quanto à data de início do benefício, com fundamento no RE 631240 

STF o benefício deve ter início a partir da data do requerimento 

administrativo, qual seja, 18/09/2018. Quanto às honorários devem ser 

fixados nos termos da súmula 111 do STJ. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por 

idade, desde o requerimento administrativo em 18/09/2018 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS implante o 

benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até 

o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes 

termos, sai à autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi 

devidamente intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 
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2° do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada 

mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-22.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO MONGE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001651-22.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

LISANDRO MONGE DA SILVA REU: INSS DELIBERAÇÕES A seguir foi 

proferida sentença nos seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando à concessão de aposentadoria rural por idade alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 

anos de idade e que durante quase toda sua vida exerce atividade rural 

para subsistência da família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Durante a presente audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

autora. É o breve relato. Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir 

e pedido juridicamente possível. Presentes ainda os pressupostos 

processuais. Presentes ainda os pressupostos processuais. O art. 11, VII, 

da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja concedida a 

aposentadoria rural ao segurado. Nestes termos, passo à análise do caso 

em tela, tendo como parâmetro os requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 

8.213/ 91. 1) pessoa física: a parte autora é uma pessoa natural, 

conforme documentos apresentados; 2) residência em imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele: a parte autora reside em área 

rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas; 3) produção, seja 

qualidade de proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade de agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais, ou 

de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades, nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; 3.1) pescador 

artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho 

maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado 

de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte autora sempre 

trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das testemunhas e 

documentação do arquivo inicial, em especial, Certidão de Nascimento dos 

Filhos e comprovante de residência o que demonstra que a parte autora é 

lavradora e vive em regime de economia familiar. Por fim, ressalto que nos 

termos da súmula 577 deve ser reconhecido o tempo de serviço rural 

anterior aos documentos apresentados, já que, amparado através da 

prova testemunhal colhido nesta assentada, respeitando o contraditório. 

Saliento que apesar do autor ter contribuições esta ocorreu em virtude do 

trabalho rural conforme depoimentos prestados e CTPS no qual costa a 

função de caseiro rural. 4) exercício individual ou em regime de economia 

familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de 

rurícola: a parte autora exerce as atividades acima descritas em regime 

familiar, nos termos dos depoimentos das testemunhas e documentos do 

arquivo inicial; 5) atividade indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, sendo exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes: a atividade destinava-se à subsistência da 

parte autora e de sua família, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentos. Pela análise acima transcrita, verifico que a 

parte autora preenche os requisitos previstos no art. 11 da Lei 8.213/91 

para a concessão da aposentadoria rural. Quanto ao período de carência, 

ou seja, o número de contribuições mínimas para que o segurado faça jus 

ao benefício, nos termos do art. 26 da Lei 8.213/91, em se tratando de 

aposentadoria por idade rural, não é exigida a carência. Todavia, o art. 39 

c/c art. 142 da Lei 8.213/91 exige que esteja provado o tempo mínimo de 

15 (quinze) anos de exercício da atividade rural, o que está demonstrado, 

nos termos dos depoimentos dos depoimentos das testemunhas. Nestes 

termos, como a parte autora possui idade superior a 55 (cinquenta e 

cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 8.213/91) e sendo que ela exerceu 

atividade rural por mais de 15 (quinze) anos, com fundamento no art. 11 

inciso VII, 26 inciso III, 39 inciso I e 142 da Lei 8.213/91, deve ser-lhe 

concedida à aposentadoria rural. Quanto à data de início do benefício, com 

fundamento no RE 631240 STF o benefício deve ter início a partir da data 

do requerimento administrativo, qual seja, 09/10/2018. Quanto às 

honorários devem ser fixados nos termos da súmula 111 do STJ. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria 

por idade, desde o requerimento administrativo em 09/10/2018 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS implante o 

benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até 

o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes 

termos, sai à autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi 

devidamente intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 

2° do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada 

mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001653-89.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APRIGIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001653-89.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JULIANO APRIGIO DA SILVA REU: INSS A seguir foi proferida sentença 

nos seguintes termos: Vistos, Cuida-se de ação previdenciária em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando à concessão de 

aposentadoria rural por idade alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55/60 anos de idade e que 

durante quase toda sua vida exerce atividade rural para subsistência da 

família. Instruiu a inicial com documentos. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Durante a presente audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora. É o breve relato. 

Decido. Partes legítimas, legítimo interesse de agir e pedido juridicamente 

possível. Presentes ainda os pressupostos processuais. Presentes ainda 

os pressupostos processuais. O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 prevê vários 

requisitos para que seja concedida a aposentadoria rural ao segurado. 

Nestes termos, passo à análise do caso em tela, tendo como parâmetro os 

requisitos previstos no art. 11, VII da Lei 8.213/ 91. 1) pessoa física: a 

parte autora é uma pessoa natural, conforme documentos apresentados; 

2) residência em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a 

ele: a parte autora reside em área rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas; 3) produção, seja qualidade de proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 

arrendatário rurais, que explore atividade de agropecuária em área de até 

04 (quatro) módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista vegetal que 

exerça suas atividades, nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; 3.1) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da 

pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e 3.2) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 
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este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo: a parte 

autora sempre trabalhadora rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas e documentação do arquivo inicial, em especial, Certidão de 

Nascimento dos Filhos e Certidão de Casamento o que demonstra que a 

parte autora é lavradora e vive em regime de economia familiar. Por fim, 

ressalto que nos termos da súmula 577 deve ser reconhecido o tempo de 

serviço rural anterior aos documentos apresentados, já que, amparado 

através da prova testemunhal colhido nesta assentada, respeitando o 

contraditório. Apesar de ter contribuições são períodos ínfimos na 

qualidade de trabalhador rural. 4) exercício individual ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de rurícola: a parte autora exerce as atividades acima descritas 

em regime familiar, nos termos dos depoimentos das testemunhas e 

documentos do arquivo inicial; 5) atividade indispensável à própria 

subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, 

sendo exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem 

a utilização de empregados permanentes: a atividade destinava-se à 

subsistência da parte autora e de sua família, nos termos dos depoimentos 

das testemunhas e documentos. Pela análise acima transcrita, verifico que 

a parte autora preenche os requisitos previstos no art. 11 da Lei 8.213/91 

para a concessão da aposentadoria rural. Quanto ao período de carência, 

ou seja, o número de contribuições mínimas para que o segurado faça jus 

ao benefício, nos termos do art. 26 da Lei 8.213/91, em se tratando de 

aposentadoria por idade rural, não é exigida a carência. Todavia, o art. 39 

c/c art. 142 da Lei 8.213/91 exige que esteja provado o tempo mínimo de 

15 (quinze) anos de exercício da atividade rural, o que está demonstrado, 

nos termos dos depoimentos dos depoimentos das testemunhas. Nestes 

termos, como a parte autora possui idade superior a 55 (cinquenta e 

cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 8.213/91) e sendo que ela exerceu 

atividade rural por mais de 15 (quinze) anos, com fundamento no art. 11 

inciso VII, 26 inciso III, 39 inciso I e 142 da Lei 8.213/91, deve ser-lhe 

concedida à aposentadoria rural. Quanto à data de início do benefício, com 

fundamento no RE 631240 STF o benefício deve ter início a partir da data 

do requerimento administrativo, qual seja, 18/09/2018. Quanto às 

honorários devem ser fixados nos termos da súmula 111 do STJ. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria 

por idade, desde o requerimento administrativo em 18/09/2018 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o 

indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS implante o 

benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até 

o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Nestes 

termos, sai à autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi 

devidamente intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 

2° do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada 

mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002102-47.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DA SILVA NEPONOCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1002102-47.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

SILVANA MARIA DA SILVA NEPONOCENO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi 

proferida sentença nos seguintes termos: Vistos, A autora postula a 

concessão de salário-maternidade, na qualidade de segurada do INSS, 

caracterizando-se como segurada especial. Regularmente citada, a 

autarquia ré contestou a ação. É o relatório. Decido. Nos termos dos 

depoimentos das testemunhas a autora trabalha como trabalhadora rural, 

por mais de 5 (cinco) anos, em regime familiar, o que demonstra ser 

segurada especial (rural). Sobre o tema, dispõe a legislação 

previdenciária: Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da 

Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período 

entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação no que 

concerne à proteção à maternidade. Como se vê, para fazer jus ao 

benefício, a autora deve demonstrar a maternidade e a condição de 

segurada da Previdência Social. Relativamente ao período de carência 

para a outorga do benefício, a Lei n.º 8.213/91 expressa que: Art. 25 - A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral da Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I (...); II(...); III - salário-maternidade para as seguradas 

de que tratam os incs. V e VII do art. 11 e o art. 13: 10 contribuições 

mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei. O 

salário-maternidade foi estendido à categoria das seguradas especiais em 

virtude da alteração do art. 39 da Lei de Benefícios, promovida pela Lei n. 

8.861, de 25 de março de 1994, que acrescentou o parágrafo único ao 

dispositivo citado. Com efeito, a partir de 25/03/1994 as seguradas 

especiais têm direito também ao benefício do salário-maternidade, 

mediante simples comprovação do exercício de atividade rural (sem 

necessidade de contribuições), no período corresponde aos 10 meses 

anteriores ao início do benefício ou do parto, nos termos do art. 93, § 2º, 

do Decreto n.º 3.048 de 06/05/1999. Diante disso e consoante 

interpretação do próprio INSS, cabe a interpretação mais benéfica às 

administradas, forte no art. 93, § 2.º, do Dec. n. 3.048/99, com fundamento 

na análise conjunta dos arts. 25, inciso III, e 39, parágrafo único, da Lei de 

Benefícios Previdenciários. No que tange à qualidade de segurado 

especial, prevê o art. 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91: Art. 11. São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: (...) VII – como segurado especial: a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. Agropecuária 

em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. De seringueiro ou extrativista 

vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do 

art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o 

principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 

faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1o 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. (...) § 6o Para serem considerados segurados 

especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 

(dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação 

ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (...) Nestes termos, são 

requisitos para concessão do benefício em discussão, independentemente 

do recolhimento de contribuição previdenciária: 1) a demonstração do 

nascimento dos filhos; 2) a qualidade de segurada; 3) o exercício da 

atividade de pescadora nos doze meses imediatamente anteriores ao início 

do benefício. No caso em tela, a maternidade foi comprovada pela 

requerente por meio da juntada da certidão de nascimento de sua filha 

YSADORA NEPOCENO MARQUES DA SILVA 15/04/2019. Saliento que 

quando no nascimento da criança não há contribuição da autora. E no que 

tange a comprovação do nascimento para a concessão do 

auxílio-maternidade, dispõe o Decreto 3.048/99, regulamentado pela Lei 

8.213/91, ser a certidão de nascimento o documento comprobatório apto a 

fazer a prova quando o benefício for requerido após o parto. O tempo de 

serviço de trabalhadora rural na qualidade de segurada especial pode ser 

comprovado mediante a produção da prova testemunhal e documentação, 
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em especial os documentos contidos nesta exordial, certidão de 

nascimento do filho, comprovante de endereço, carteira do sindicato dos 

trabalhadores rural, dentre outros. Saliento que as testemunhas foram 

unanimes ao afirmarem que quando da gravidez e nascimento da criança 

a única fonte de renda do casal era atividade rural. Embora o art. 106 da 

Lei de Benefícios relacione os documentos aptos a essa comprovação, tal 

rol não é exaustivo, sendo certa a possibilidade de alternância das provas 

ali referidas. As testemunhas relataram que quando no nascimento da 

criança a autora vivia do labor rural, exercendo atividades de 

subsistência, aliado aos documentos anexados no arquivo inicial que 

corroboram com o alegado pelas testemunhas, de que a mesma vive em 

regime de trabalho familiar rural. Saliento que as contribuições do esposo 

do autor são ínfimas. Tem-se, assim, que a prova testemunhal, coerente e 

firme, confirma a atividade de trabalhadora rural da autora, por todo o 

período de carência exigido por lei. Portanto, faz jus a requerente, na 

qualidade de segurada especial, ao salário-maternidade pelo nascimento 

dos filhos, nos termos previstos no art. 71 e art. 39, parágrafo único, 

ambos da Lei n. 8.213/91. Quanto aos juros os mesmo deverão incidir no 

percentual de 1% ao mês desde os requerimentos administrativos 

24/05/2019, e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento. Com 

tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado 

pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do CPC, para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ao 

pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

nascimento do filho, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos 

termos acima especificados. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ 

e artigo 85 § 3º I do CPC. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento 

de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ. Considerando que o 

valor é inferior a 1000 (mil) salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I 

do CPC, deixo de remeter os autos para reexame necessário. Nestes 

termos, sai à autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi 

devidamente intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 

2° do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Nada 

mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIEL DA CRUZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora 

manifeste nos autos acerca da juntada de id. 29458077 e 29458079.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2019 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a aparte autora 

manifesta acerca da petição id. 30250485/30250489 e 30250941.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-24.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ELIZABETH DA SILVA COSTA BRANDALISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 14/08/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-24.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ELIZABETH DA SILVA COSTA BRANDALISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001334-24.2019.8.11.0028. REQUERENTE: BRUNA ELIZABETH DA SILVA 

COSTA BRANDALISE REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. Vistos. 

A parte autora alega que adquiriu passagem aérea da empresa Ré, com 

trecho partindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, voo marcado 

na data de 23/01/2018, embarque previsto para 09h45min e chegada ao 

destino as 13h15min. Aduz ainda que, ao chegar no dia para embarque foi 

informada pela companhia aérea que o Voo 5154, já havia partido por seu 

horário de embarque foi previsto para as 06h30min, assim, por ter 

compromisso na cidade de destino optou por comprar uma passagem em 

outra companhia no valor de R$ 388,90 (trezentos e oitenta e oito reais e 

noventa centavos). A ré alega ainda que não houve partida adiantada do 

voo 5154, e que a parte reclamante tinha conhecimento do seu horário de 

partida, não havendo que se falar em indenização conforme pretendida. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Não havendo preliminares, passo, pois, à análise do 

mérito. A parte autora alega que adquiriu passagem aérea da empresa Ré, 

com trecho partindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, voo 
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marcado na data de 23/01/2018, embarque previsto para 09h45min e 

chegada ao destino as 13h15min. Aduz ainda que, ao chegar no dia para 

embarque foi informada pela companhia aérea que o Voo 5154, já havia 

partido por seu horário de embarque foi previsto para as 06h30min, assim, 

por ter compromisso na cidade de destino optou por comprar uma 

passagem em outra companhia no valor de R$ 388,90 (trezentos e oitenta 

e oito reais e noventa centavos). A ré alega ainda que não houve partida 

adiantada do voo 5154, e que a parte reclamante tinha conhecimento do 

seu horário de partida, não havendo que se falar em indenização 

conforme pretendida. Reserva de passagem original e ticket adquirido no 

dia 23/01/2018, anexados a exordial. Dos autos verifico que não há 

documentação apresentada pela parte reclamada, para demonstrar que 

não houve falha na prestação dos serviços, isto porque traz telas que 

comprovam a alegação esposada na exordial. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO 

MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o 

advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de 

indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na 

Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A ocorrência 

de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de 

caso fortuito ou de força maior. - Em vôo internacional, se não foram 

tomadas todas as medidas necessárias para que não se produzisse o 

dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de 

dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da 

demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental 

desenvolver argumento inovador não ventilado no especial”. (STJ - AgRg 

no Ag 442487/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros, julgado em 25/09/2006, publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) 

(grifei e negritei). “CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. 

DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O 

atraso exagerado em vôo doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona 

perda de eventos programados para a viagem, aborrecimentos, 

decepções e abalos físicos e emocionais, além de desconforto, 

constrangimentos e incertezas, atinge direito imaterial do consumidor, a 

configurar dano material e moral, passível de reparação pecuniária. 2. 

Justo é o valor arbitrado para compor dano moral que observa as 

melhores regras ditadas para a sua fixação, atento às finalidades 

compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos princípios 

gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e 

adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as 

condições pessoais econômicas e financeiras do ofendido, assim como o 

grau da ofensa moral e a preocupação de não se permitir que a reparação 

transforme-se em fonte de renda indevida, bem como não seja tão 

parcimoniosa que passe despercebida pela parte ofensora, consistindo, 

destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos 

fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida”. 

(20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 22/08/2006, DJ 

25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). Ainda, a Turma Recursal do Estado do 

Paraná tem se pronunciado da seguinte forme em relação a matéria 

extravio/atraso em voo, transcrevo: Enunciado N.º 4.1– Cancelamento 

e/ou atraso de vôo – dano moral: O cancelamento e/ou atraso de vôo, 

somado ao descaso e relapsia da companhia aérea quanto à 

demonstração da causa e forma de administração do incidente, enseja 

reparação por danos morais. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Por fim, 

faz jus a parte reclamante ao reembolso da passagem adquirida na data 

prevista para o embarque, ou seja, 23/01/2018, no importe de R$ 388,90, 

com a devida correção monetária e juros. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a devolver a 

parte autora o valor de R$ 388,90 (trezentos e oitenta e oito reais e 

noventa centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigido e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do 

evento danoso (a devolução do empréstimo), sumula 43 do STJ c/c art. 

398 do CC, bem como CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-21.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ORIONETE MARIA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000446-21.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ORIONETE 

MARIA DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 27/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 16 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-06.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000447-06.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MARIA 

MARGARIDA BATISTA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 27/04/2020 Hora: 14:10 , 

no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000463-28.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DOCARMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2019 Hora: 15:10

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000463-28.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DOCARMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR O EXECUTADO, na 

pessoa do seu advogado constituído (art. 513, §2º, I do CPC), do 

despacho proferido nos autos a fim de que promova, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 523, caput, do CPC), o integral cumprimento da 

sentença prolatada nos autos, sob pena de incidência de multa nos termos 

do art. 523, §1º do CPC.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 49898 Nr: 2397-31.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior Stringari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 “Vistos. Realizadas as oitivas das testemunhas faltantes, bem como 

procedido ao interrogatório do acusado, dou por encerrada a fase de 

instrução. Determino a abertura de vistas para que as partes apresentem 

seus memoriais finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se 

pelo Ministério Público e, posteriormente à Defesa. Após, conclusos para 

decisão. Nada mais. Eu, Karolinne de Campos C. Coutinho, que digitei e 

faço imprimir.”

Rafael Depra Panichella

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33355 Nr: 428-49.2017.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Silva de Oliveira, Creuza Barbosa de Oliveira 

Guerra, Vanessa Barbosa de Oliveira Ramires, Vilson Silva de Oliveira, 

Vantuir Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva de Oliveira "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, diante da não publicação da sentença, procedo a INTIMAÇÃO 

das partes, acerca da sentença que JULGOU PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial, com fundamento no art. 355, inciso I, do 

mesmo códex, e HOMOLOGAOU por sentença, a partilha amigável 

celebrada nestes autos, para que produza seus jurídicos e devidos 

efeitos, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro omissão e ressalvados direitos de terceiros.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 866-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Pabllo Augusto Ortega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:OAB-MT 25647-O

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da advogada acerca da decisão transcrita: Em 

atenção à renúncia da advogada outrora nomeada, REVOGO a nomeação 

de ref. 29, de modo que NOMEIO a Drª. Andiely Renata Teruel Deon, 

inscrita na OAB/MT sob o n.º 25647/O, para que defenda os interesses da 

requerida Camila Lopes de Oliveira, nos termos e prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39027 Nr: 3048-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Oliveira, Bernadete Lazarine de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac Pintor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamachi da Fonseca 

- OAB:5.810-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que procedo a INTIMAÇÃO da sentença proferida nos autos, 

diante da não publicação automática pelo sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41639 Nr: 1069-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Penha Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 CERTIFICO o cadastro no sistema, bem como a INTIMAÇÃO do advogado 

ora nomeado, acerca da decisão abaixo transcrita:

 NOMEIO o Advogado Dr. Elcio Lima do Prado, OAB/MT sob o n° 4757, para 

patrocinar os interesses do réu Luciano Penha Martins, nos termos e 

prazos legais, mormente apresentar as razões do recurso, conforme 

determinação de ref. 84. Desde já, árbitro a título de honorários 

advocatícios, em favor do(a) causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente 

a 2 (dois) URH, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Ressalto, por oportuno, 

que tal convocação é considerada um múnus público, devendo ser 

desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência 

do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 656-58.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcides Gadote

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para apresentar o cálculo do valor discriminado, conforme 

solicitado pelo instituto requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31389 Nr: 1784-16.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Sampaio Requena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do ACUSADO, por seu advogado, à 

apresentação dos memoriais finais no prazo legal, estando a disposição 

na Secretaria da Vara, a mídia com gravação dos depoimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27345 Nr: 1386-06.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de INTIMAR a parte autora 

acerca do cálculo juntado na ref. 112.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-32.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GUILON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000266-32.2020.8.11.0019 Assunto: [Rural (Art. 

48/51)] Autor: GUILON PEREIRA DA SILVA Requerido: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação para 

Concessão de Aposentadoria por Idade Rural proposta por GUILON 

PEREIRA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de 

Justiça, nos termos do artigo 98 e seus incisos, do CPC. Preenchidos os 

requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 

da Carta Maior, RECEBO a presente exordial. No que tange à tutela de 

urgência, será analisada na prolação da sentença de mérito, conforme 

pleiteado pela parte autora. Ademais, infere-se dos presentes autos que o 

direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de produção de provas formulado pela 

parte autora na inicial, dentre elas a testemunhal. CITE-SE o Requerido 

para que integre a lide e conteste a ação no prazo legal, ficando ciente 

desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer manifestação, os autos 

retornarão à secretaria automaticamente. Caso a requerida apresente 

contestação, intime-se a parte autora para apresentação de impugnação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 16 de março de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-17.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REMI ALVES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000267-17.2020.8.11.0019 Assunto: [Rural (Art. 

48/51)] Autor: REMI ALVES DE MELO Requerido: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação para 

Concessão de Aposentadoria por Idade Rural proposta por REMI ALVES 

DE MELO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe. 

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

artigo 98 e seus incisos, do CPC. Preenchidos os requisitos legais, forte 

na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO 

a presente exordial. No que tange à tutela de urgência, será analisada na 

prolação da sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora. 

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

produção de provas formulado pela parte autora na inicial, dentre elas a 

testemunhal. CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a 

ação no prazo legal, ficando ciente desde já que, ultrapassado o prazo 

sem qualquer manifestação, os autos retornarão à secretaria 

automaticamente. Caso a requerida apresente contestação, intime-se a 

parte autora para apresentação de impugnação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 16 de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000264-62.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO GOBBI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000264-62.2020.8.11.0019 Assunto: [ICMS/ 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias] Autor: ESTADO DE MATO 

GROSSO Requerido: OLIVIO GOBBI Vistos. Trata-se de ação de Execução 

Fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato de Grosso, em 

face do executado (a) descrito na inicial, ante a inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Cite-se a 

parte executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar frustrada, 

independentemente de nova manifestação, proceda-se a citação por 

Oficial de Justiça, nos termos do art. 8º da Lei 6830/80 c/c art. 246, II, do 

CPC. Ainda, atente-se que o cumprimento do mandado deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 
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Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 

2899-MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, 

§7º da CNGC Judicial – TJMT. Decorrido o prazo da citação, sem o 

pagamento do débito, intime-se a parte exequente para apresentar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cálculo atualizado da dívida. Após, com ou sem 

manifestação do exequente, façam-me os autos conclusos para 

realização de penhora online, via BACENJUD. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 16 de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000213-51.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RENATO BLAU (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO BLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROGERIO EWALD (REQUERIDO)

LEIVES GILMAR PETRAZZINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000213-51.2020.8.11.0019 Assunto: [Acessão] 

Autor: PAULO ROBERTO BLAU e outros Requerido: FLAVIO ROGERIO 

EWALD e outros Vistos. Trata-se de requerimento de extinção da ação (id 

30070185), antes mesmo de ser recebida. Tendo em vista que a petição 

inicial sequer fora analisada, considerando o pedido de extinção formulado 

pela parte autora, DETERMINO que seja apenas cancelada a distribuição 

do processo no PJE. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 16 de 

março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em 

Cumulação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000215-21.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS OLANDO SCHWANTES (EXECUTADO)

TIAGO RICARDO SCHWANTES (EXECUTADO)

SADI AFFONSO SCHWANTES (EXECUTADO)

DIEGO RONALDO SCHWANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000215-21.2020.8.11.0019 Assunto: [Alienação 

Fiduciária] Autor: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Requerido: SADI 

AFFONSO SCHWANTES e outros (3) Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL 

S/A em desfavor de SADI AFFONSO SCHWANTES e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que o 

requerente deixou de recolher as custas processuais, tampouco pleiteou 

pelo deferimento da gratuidade da justiça, bem como não comprovou sua 

hipossuficiência. Destarte, intime-se a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial com o devido recolhimento de custas, sob 

pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos 

termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 16 de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 21/2020-CPAN

 A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, Estado de Mato Grosso, e uso 

de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a Juíza de Paz do município de Canabrava do Norte 

/MT, a Sr.ª Francisca Dias Glória Ferreira encontra-se em 

acompanhamento da pessoa da família (esposo) na Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI) em um hospital em Cuiabá/MT.

CONSIDERANDO a ausência de juízes de paz suplentes no referido 

município.

RESOLVE:

DESIGNAR a Sr.ª THAYANE LUCAS PEREIRA, brasileira, divorciada, 

inscrita no RG n. 1982515-3 SSP/MT e CPF n. 026.704.251-51 para 

exercer, em caráter ad-hoc, o cargo de 1ª Suplente de Juiz de Paz do 

município de Canabrava do Norte/MT, a partir desta data .

Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 16 de março de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-64.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALDAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-59.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-73.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTOS LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001380-17.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001380-17.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ILDA MARIA COSTA REQUERIDO: ALDIR ALVES COSTA 

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação. Tendo 

em vista o endereço incerto do requerido, defiro o pedido de citação por 

edital nos termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, inciso II, ambos do 

CPC. Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, 

inciso III, CPC). Transcorrido o prazo supra “in albis”, certifique-se e 

nomeio como curadora especial a Dra. Luana Costa Lico, OAB/MT n. 

25.670-O, a qual deverá ser intimada para apresentação de contestação. 

Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-07.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVES TENORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 98800 Nr: 1911-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação apresentada pela 

autarquia ré, foi interposto tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 98800 Nr: 1911-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 4544-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Alves de Souza, GLEICIANE BARREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação apresentada pela 

autarquia ré, foi interposta tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 4544-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Alves de Souza, GLEICIANE BARREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

manifestação aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-12.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000421-12.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JULIO CESAR RIVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e provas 

pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Outrossim, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

a requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que é notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA 

comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, 

INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 13 de março de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-55.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN CHAVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON DE PAULA BERNARDO OAB - SP94994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA MACHADO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000444-55.2020.8.11.0059. 

AUTOR: JOSIVAN CHAVES DE OLIVEIRA REU: SELMA APARECIDA 

MACHADO Vistos, etc. Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois a situação de 

microempreendedor individual não enseja, por si só, a hipossuficiência da 
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pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça. Na tentativa de 

demonstrar a necessidade dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, a parte autora deverá juntar aos autos imposto de renda da 

pessoa jurídica, balanço patrimonial atual e demonstrativo de resultado de 

exercício, sob pena de indeferimento do benefício postulado. Intime-se. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NADIENE MARIA CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO SANTANA MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001040-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: NADIENE MARIA CESARIO DA 

SILVA REQUERIDO: JOÃO PAULO SANTANA MORAES Converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora e da parte 

ré, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretendem produzir 

provas, justificando-as, e devendo apresentar o rol no mesmo prazo, não 

havendo manifestação, será julgado antecipadamente o mérito. Tudo 

cumprido, certifique-se e venham- me os autos conclusos para prolação 

de sentença. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA HELENA PIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001133-70.2018.8.11.0059. INTERESSADO: MARTA HELENA PIRES 

REQUERIDO: GAZIN Inicialmente, DETERMINO que a ré traga aos autos o 

vídeo de todo o período que a autora ficou no estabelecimento comercial. 

Outrossim, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte autora e da parte ré, para no prazo de 10 (dez) dias, informar se 

pretendem produzir provas, justificando-as, sob pena de indeferimento, e 

devendo apresentar o rol se for o caso no mesmo prazo, não havendo 

manifestação, será julgado antecipadamente o mérito. Lembrando ainda, 

que cabe as partes fazerem a intimação das testemunhas. Tudo cumprido, 

certifique-se e venham- me os autos conclusos. MATHEUS ROOS JUIZ 

LEIGO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-02.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOHANSON (REQUERIDO)

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010041-02.2015.8.11.0059. REQUERENTE: GILBERTO SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA, HILARIO JOHANSON Converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte autora e da parte ré, para no prazo de 05 

(cinco) dias, informar se pretendem produzir provas, justificando a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, bem como deve 

apresentar o rol no mesmo prazo, não havendo manifestação, será 

julgado antecipadamente o mérito. Tudo cumprido, certifique-se e venham- 

me os autos conclusos. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002366-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEY ALVES DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002366-68.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ROSINEY ALVES DE ASSUNCAO Intima-se a parte autora 

para no prazo de 05 dias informar novo endereço da ré, sob pena de 

extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-32.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010028-32.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ANCELMO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Reconheço a conexão desta 

ação, determinando a reunião deste feito ao processo conexo nº 

8010027-47.2017.8.11.0059, para julgamento em conjunto. Por isso, julgo 

concomitantemente os processos de n° 8010027-47.2017 e 

8010028-32.2017, feitos conexos. Inclusive já havendo sentença 

naqueles autos. Publique-se. Cumpra-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-61.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO OAB - GO0045848A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEC - SERVICO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BORGES MARQUES OAB - GO31365 (ADVOGADO(A))

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-S (ADVOGADO(A))

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO OAB - GO27701 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000043-61.2017.8.11.0059. REQUERENTE: VANDERLEI FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: SEMEC - SERVICO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora e da parte ré, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

pretendem produzir provas, justificando-as, e devendo apresentar o rol no 

mesmo prazo, não havendo manifestação, será julgado antecipadamente o 

mérito. De pronto, INDEFIRO o pedido de perícia feito pela ré. Tudo 

cumprido, certifique-se e venham- me os autos conclusos para prolação 

de sentença. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000136-53.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO CONFRESA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 030.192.241-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000136-53.2019.8.11.0059. REQUERENTE: SUPERMERCADO UNIAO 

CONFRESA EIRELI - ME REPRESENTANTE: ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: VALDICLEIA DA SILVA RIBEIRO Conforme se verifica no id. 

28435686 as partes chegaram a um acordo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Tendo em vista que a ação versa sobre 

direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam regularidade, 

HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos jurídicos e, 

nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000585-11.2019.8.11.0059. REQUERENTE: INOCENCIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Trata-se de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA/SA em que questiona a sentença 

proferida. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso 

destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da sentença ou do acórdão 

que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram 

omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa 

espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na 

sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Considerando a tempestividade do 

presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso 

é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão. O embargante requer modificação 

da sentença, todavia a questão de mérito foi esgotada e o índice está 

correto. Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante, 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). 

Assim sendo e em análise ao teor da sentença embargada, observa-se 

que não assiste razão a parte embargante quanto suposta omissão e 

obscuridade. Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da 

matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença 

embargada deve permanecer inalterada. Insta ainda consignar, a ausência 

de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os 

quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor 

aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, conhecimento dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido 

em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001272-85.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ROSELIA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Em análise aos autos, verifica-se que mesmo sendo 

devidamente intimada por meio de seu advogado a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação. Cumpre destacarque o enunciado 

nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 
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comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 

MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-69.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010032-69.2017.8.11.0059. REQUERENTE: JONATAS RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC, razão pela qual revogo o despacho que determinou a 

designação audiência de instrução e julgamento. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. O reclamante 

pleiteia o recebimento de indenização por danos morais e materiais ao 

argumento de que teve grandes transtornos tendo em vista a falta de 

energia por 10 dias em sua UC 2016559. A obrigação de indenizar surge 

diante da prestação de um serviço inadequado que resulta num dano, 

aliado ao nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano 

provocado. Existindo no acervo probatório elementos hábeis a concluir 

que a ausência no fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão de 

ter caído a “banana do poste” e a ré ter demorado dias para realizar o 

reparo, resta inequívoco o dever de indenizar. Cumpre à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial, presumindo-se 

verdadeiros os fatos não impugnados, ou contestados genericamente. Na 

espécie, a reclamada não contestou os protocolos mencionados na inicial. 

Assim, não havendo prova em contrário, reputa-se verdadeira a alegação 

do autor de que teve que entrar em contato com a reclamada diversas 

vezes a fim de que tivesse sua energia ligada. Ganha relevo no sistema 

processual o exame da prova conforme a chamada redução do módulo da 

prova, que se funda na verossimilhança das alegações feitas pelas 

partes, abrandando, por consequência, a exigência de prova irrefutável. 

Na moderna concepção do processo, não pode o juiz ficar adstrito às 

chamadas "provas cabais", "provas indiscutíveis", "provas estremes de 

dúvidas" etc. Basta que as provas permitam um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente, 

ocorreram em consonância com o relato da parte que os arguiu. Destarte, 

"não se deve exigir um grau de certeza incompatível com a situação 

concreta, devendo ocorrer a redução do módulo da prova, aceitando-se 

um grau de verossimilhança suficiente, ou a verdade possível." (Luiz 

Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, pág. 127, Ed. 

Malheiros, 2ª ed., 1996). Na hipótese vertente, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram, aliados à prova produzida pelo reclamante e à 

fragilidade da prova da reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na inicial. Reconhece-se, portanto, a falha na 

prestação do serviço, tendo em vista que a empresa não atendeu ao de 

fornecimento de energia elétrica feito pelo autor, o que lhe gerou prejuízos. 

Vislumbra-se, assim, a hipótese de falha no sistema da reclamada. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamada foi negligente em atender à solicitação do requerente. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante pode ser classificada como moderada, se 

comparada a outros infortúnios. A reclamada é, sabidamente, uma 

concessionária de grande porte. Não há informações sobre a condição 

econômica do reclamante. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00. 

Outrossim, julgo IMPROCEDENTE os danos materiais por falta de 

comprovação, tanto da quantidade, como do preço e das datas em que o 

leito fora perdido, as fotos constantes nos autos não tem data, tornando 

impossível ao julgador ter elementos pra analisar o dano material, aliás a 

parte faz pedido genérico, sendo vedada essa possibilidade quando o 

autor tem condições de quantificar o dano sofrido. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização pelo dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-89.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO MACIEL DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNOPAR UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNIÃO NORTE DO 

PARANÁ DE ENSINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000067-89.2017.8.11.0059. REQUERENTE: JORGE LEANDRO MACIEL DE 

SOUSA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNOPAR UNIVERSIDADE 

NORTE DO PARANÁ - UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se afigura 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a 

produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque 

não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a 

celeuma estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e 

de forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que dispõe o comando 
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normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

JORGE LEANDRO MACIEL DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor de UNOPAR UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ, aduz a parte 

autora que teve seu nome inserido indevidamente no cadastro de maus 

pagadores, mesmo tendo quitado a dívida. Da análise dos autos, tenho que 

assiste razão a parte autora. Pois a ré não se desincumbiu do seu ônus 

de mostrar que a requerente não efetuou o pagamento do valor 

negativado. Haja vista que o autor trouxe aos autos, comprovante de 

pagamento, inclusive com valor atualizado (id. 10142946). Com efeito, 

trata-se de relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam.” Nesse contexto, é cediço que em se tratando de 

responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para 

caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC 

que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do 

nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor somente é elidida 

se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou que o dano 

decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à parte reclamada 

provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade 

(inversão do ônus probatório). Por todo esse quadro fático, entendo 

presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, consistentes no 

ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada na conduta da 

parte reclamada em proceder a negativação de débito já pago. O ato ilícito 

qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, 

a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa do requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os 

meros aborrecimentos do cotidiano, porquanto da negativação de valor 

indevido. Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos 

morais sofridos pelo requerido, cuja natureza é in reipsa, isto é, decorre 

do próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de 

provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 

da Turma recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in reipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que 

diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação 

do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos danos 

patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

4.000,00 (mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais na quantia de R$ 4.000,00 (mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - 

Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FERREIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

GISVANIA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

EDMAR PARREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000997-73.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando o teor da certidão do 

Oficial de Justiça de ID 30288818, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

recolhimento da complementação da diligência no valor de R$ 570,77, 

mediante a emissão de guia junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor da referida certidão, para 

recebimento dos valores. Oportunamente, reitero a intimação contida na 

certidão de ID 29910036 para que a parte autora providencie também a 

complementação de diligência para citação da executada Gisvania, no 

valor de R$ 793,64. Porto Alegre do Norte, 16 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-87.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 16 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-07.2019.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 16 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-06.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 16 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001195-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE EMPREENDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA SEMA 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001195-76.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de reiterar a 

intimação da parte autora para providenciar o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça, conforme certidão de intimação de ID 28067543, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 16 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001130-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY DIAS AGUIAR (REQUERIDO)

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001130-18.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de reiterar a 

intimação da parte autora, por meio de seu advogado dativo, para informar 

o novo endereço do requerido, conforme certidão de intimação de ID 

28110408, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 16 de 

março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002225-49.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. K. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002225-49.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para apresentar 

manifestação em prosseguimento, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 16 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000671-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIDACIO GOMES BANDEIRA OAB - PA5230-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LUIZ CORREIRA DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000671-16.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de reiterar a 

intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para providenciar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, conforme certidão de 

intimação de ID 27899400, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do 

Norte, 16 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 62834 Nr: 483-11.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BUENO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizo Ferreira dos Santos 

Junior - OAB:35.702 - GO, Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, LETÁCIO VARGAS LEITE - OAB:19502/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MARIA BUENO 

FERREIRA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósito dos valores 

(referência 129), seguiram-se as expedições dos Alvarás de 

levantamento, referentes a parcela do valor principal em nome da parte 

autora, bem como dos honorários sucumbenciais e contratuais, em favor 

do causídicos (referências 126 e 141).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

De proêmio, defiro o pedido contido à referência 126, devendo o valor 

retroativo ser partilhado em 50% para a autora e 25% para cada 

procurador. Já os honorários sucumbências serão partilhados em 50% 

para cada advogado.

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve as expedições 

dos respectivos Alvarás, referente a parcela de 50% do valor principal em 

nome da autora/exequente, a parcela de 50% relativa aos honorários 

contratuais, divida entre os patronos, bem assim o valor dos honorários 

sucumbenciais em favor dos advogados.

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 
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sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 94210 Nr: 11697-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deneri de Olivera Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 64203

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por DENERI DE 

OLIVEIRA MATOS, devidamente qualificado, em face do

 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

respectivo Alvará de liberação do valor atinente aos honorários 

sucumbenciais, bem assim da quantia correspondente aos honorários 

contratuais, consoante comprovantes anexos.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

De proêmio, verifica-se que a parte devedora efetuou o pagamento do 

débito, tendo sido os alvarás expedidos por este Juízo (referência 119).

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 3283-80.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imair Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Braz Tavares Dias, Carla Cecilia Seixas 

Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588-O/MT

 Vistos, etc.

Perlustrando detidamente os autos, verifico que o valor bloqueado em 

conta poupança de titularidade da executada Carla Cecilia Seixas Lopes 

Tavares Dias perfaz a quantia de R$ 25.095,21 (vinte e cinco mil, noventa 

e cinco reais e vinte e um centavos) e não R$ 31.038,25 (trinta e um mil, 

trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme constou na decisão 

anterior, consoante se extrai dos extratos jungidos às folhas 168/169.

Desse modo, reconsidero-me da decisão proferida às folhas 177/178, e 

por consequência, determino o desbloqueio somente da quantia de R$ 

25.095,21 (vinte e cinco mil , noventa e cinco reais e vinte e um centavos) 

penhorada, via “BACEN JUD”, devendo o valor atualizado ser transferido 

para a conta poupança apontada à folha 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 85195 Nr: 6262-10.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cristovão Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art.487, inciso I, 

do Código de Processo Civil , para: a) condenar o município requerido a 

progredir horizontalmente e verticalmente o autor nos termos da Leii 

complementar n° 023/2005 e 102/2015 , independente de avaliação de 

mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os 

vencimentos do autor, sobretudo em relação ao adicional de insalubridade, 

a serem apurados em liquidação de sentença;b) condenar o município 

requerido ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo 

quinquenal, a partir da citação;c) condenar a municipalidade requerida ao 

pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Complementar 

Municipal n° 731/2016, utilizando-se como índice o INPC acumulado dos 

período compreendido entre 2010 a 2016, caso não tenha ocorrido 

eventual reajuste nestes períodos (pois nesta hipótese devem ser 

abatidos/deduzidos os percentuais de reajuste), com todos os 

consectários advindos e sobre todas as demais verbas remuneratórias 

incidentes (férias, décimo terceiro etc.). Do valor apurado, em liquidação 

de sentença, deverão incidir correção monetária, a partir da data que cada 

verba se tornou devida, a ser calculada com base no IPCA e juros de mora 

a contar do vencimento de cada verba, de acordo com os índices oficiais 

de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança, após o 

advento da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 );d) fixar honorários 

advocatícios, ao município requerido, em R$1500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 20,§4ª do Código de Processo Civil ; e) fixar 

correção monetária desde quando a promoção era devida e juros de mora 

a partir da citação nos termos do art. 1-F da Lei 9494/97.Por não exceder 

a condenação o valor de 100 () salários mínimos, deixo de determinar a 

remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso III, do 

Código de Processo Civil.O requerente deve ser intimado do inteiro teor da 

presente sentença, via advogado, e o município requerido pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 96755 Nr: 780-47.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por Tiago da Silva 

Machado em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados e 

representados nos autos.

Recebida a inicial, determinou-se citação do Estado (referência 06).

Devidamente citado, a Estado executado quedou-se inerte, consoante se 

extrai da certidão posta à referência 11.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Conforme consignado no relatório, a despeito de citado, a Estado não 

apresentou impugnação à execução.

 Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo do valor em execução 

no importe de R$ 8.800,50 (oito mil, oitocentos reais e cinquenta 

centavos).

Assim sendo, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV, 

acompanhado das peças essenciais, atendendo ao disposto nos artigos 

3° e 4° do Provimento 011/2017 – CM.

Advirto a Sra. Gestora para que obedeça o procedimento estabelecido 

nos Provimentos n. 32/2018-CGJ e 11/2017-CM.

Por fim, comprovado nos autos o depósito, expeça-se alvará eletrônico em 

nome do Exequente.

Após, tornem os autos conclusos para extinção da execução pelo 

pagamento.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 58438 Nr: 2439-96.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giliardo Costa Araujo, vulgo "biga"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO o Dr. MATHEUS ROSS, OAB/MT 19.739-O, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

decisão de ref. 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 121928 Nr: 6253-77.2019.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Canabrava do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinalva Maria da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 INTIMO o Dr. MATHEUS ROSS, OAB/MT 19.739-O, para que compareça à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado pessoalmente da 

decisão de ref. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 126222 Nr: 1207-73.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Agua Boa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Dourado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:OAB/MT 17.974

 (...) .Assim, sem necessidade maiores delongas, acolho a representação 

Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO CARLOS 

DOURADO DE SOUZA.Expeça-se o mandado de prisão.Providencie o 

necessário, inclusive com relação ao BNMP.No mais, haja vista as 

decisões do Supremo Tribunal Federal proibindo a realização de audiência 

de custódia por vídeo conferência, e ainda, dadas as peculiaridades e 

dimensões continentais do País permitem-se, em casos pontuais, as 

audiências de custódias sejam realizadas após 24hs (vinte e quatro 

horas) da prisão, deixo de realizar a audiência de custódia.Portanto, 

EXPEÇA-SE, ainda, carta precatória, solicitando que o Juízo da Comarca 

de Água Boa/MT, local onde o Custodio encontra-se segregado, para que 

realize a audiência de custódia do mesmo, no mais curto prazo 

possível.Cumpra-se. Às providências. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125056 Nr: 539-05.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Landione Sousa da Cruz, Wenes Mendes 

Neres, Wenderson Pereira da Silva, vulgo "Negão", Milena Guimarães da 

Silva, Weslei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 Vistos.

 RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando aos Acusados 

WENDERSON PEREIRA DA SILVA, como incurso no art. 155, §4°, I, e II 

(vítima Kewem), no art. 155, §4°, I, II e IV (vítima Sancler), na forma do art. 

71, todos do Código Penal; WESLEI PEREIRA DA SILVA, como incurso no 

art. 155, §4°, I, II e IV (vítima Sancler); MILENA GUIMARÃES DA SILVA, 

como incurso no art. 180, “caput”, na forma do art. 70 (por duas vezes), 

no art. 33, “caput”, e no art. 35, “caput”, combinados com o art. 40, VI, 

todos da Lei n. 11.343/06, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, todos na forma do art. 69, do Código Penal; LANDIONE 

SOUSA DA CRUZ, como incurso no art. 33, “caput”, e no art. 28, “caput”, 

ambos da Lei n. 11.343/06; e WENES MENDES NERES como incurso no art. 

28, “caput”, da Lei n. 11.343/06, vez que a mesma preenche todos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e não se enquadra 

em nenhumas das hipóteses do artigo 395 do mesmo Diploma Legal.

Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, determino a 

citação do Acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, constando que o mesmo pode arguir preliminares e alegar 

tudo que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificarem as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário.

 Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 DEFIRO o pleito do Parquet constante na cota ministerial.

Cumpra-se o contido na CNGC/MT. Expeça-se o necessário. Cientifique-se 

o Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67223 Nr: 2125-19.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalis Bonfim Ribeiro Silva, Thaiza Laila do 

Nascimento Rosa, Erinaldo Silva Melo, Danila Carla Lopes, Deibson Novais 

Vasconcelos Vilgo "pone", Wanderleia Aguiar Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denya Juliene Tavares 

Moreira - OAB:MT 21.458-A, DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781, LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655/O, Maria Arlene 

Pessoa Costa - OAB:15201 - MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 No mais, INTIMEM-SE, NOVAMENTE, as Defesas Técnicas dos Acusados 

Danila Carla Lopes, Deibson Novais Vasconcelos vulgo “pone”, Thaiza 

Laila do Nascimento Rosa, Thalis Bonfim Ribeiro Silva, Wanderleia Aguiar 

Alves, para que, no prazo não superior a 05 (cinco) dias (§ 3º, artigo 403, 

do CPP), apresentem seus respectivos Memoriais.

Não sendo apresentados os Memoriais de qualquer dos Acusados, no 

prazo legal, (sem prejuízo do disposto no artigo 265, do CPP), desde já, 

determino a intimação do eventual Acusado que não tiver apresentado 

suas derradeiras alegações, para que constitua novo patrono, sob pena 

de ser-lhe nomeado defensor dativo para tal ato, o qual deverá ter o 

pagamento de seus honorários arcados pelo próprio Acusado (artigo 263, 

“parágrafo único”, do CPP).

 Após a apresentação dos Memoriais faltantes, volvam-me conclusos para 

prolação da sentença.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-87.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA ALMEIDA PIRES OAB - 034.654.867-57 (REPRESENTANTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 
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Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000156-87.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 12.540,00 ESPÉCIE: 

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: DAVI PIRES SILVERIO DE OLIVEIRA Endereço: Rua Divino 

Espirito Santo, s/n, JARDIM DAS FLORES, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 

78293-000 Nome: CECILIA ALMEIDA PIRES Endereço: Rua Divino Espirito 

Santo, S/n, JARDIM DAS FLORES, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 

78293-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido INTIMANDO(A): DAVI 

PIRES SILVERIO DE OLIVEIRA e CECILIA ALMEIDA PIRES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PESSOAS ACIMA QUALIFICADA, ATRAVÉS 

DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE ADVOGADA, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 19/03/2020 

Hora: 13:30, no edifício do foro desta Comarca de Porto Esperidião. 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 16 de 

março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000678-51.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000678-51.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA Endereço: ESTRADA RURAL, SITIO 

NOSSA SENHORA APARECIDA, ZONA RURAL, GLÓRIA D'OESTE - MT - 

CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido INTIMANDO(A): MARLENE 

ALVES DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA CONSTITUÍDA, 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 19/03/2020 Hora: 13:45, no edifício do foro desta Comarca de Porto 

Esperidião, no endereço acima descrito. ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 16 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE FATIMA RODRIGUES GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 
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1000599-72.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: NATALINA DE FATIMA RODRIGUES GOES 

Endereço: FAZENDA SÃO JOÃO, S/N, ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido INTIMANDO(A): NATALINA DE 

FATIMA RODRIGUES GOES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA 

CONSTITUÍDA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 19/03/2020 Hora: 14:00, no edifício do foro desta Comarca de Porto 

Esperidião, no endereço acima descrito. ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 16 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-54.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINHA BASSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 

1000445-54.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 18.962,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

SANTINHA BASSAN Endereço: Chácara Vista Alegre, SN, CHACRINHA, 

ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido INTIMANDO(A): SANTINHA BASSAN FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, ATRAVÉS DE SEU 

ADVOGADO CONSTITUÍDO, para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 19/03/2020 Hora: 14:15, no edifício do foro 

desta Comarca de Porto Esperidião, no endereço acima descrito. 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 16 de 

março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-97.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 

1000080-97.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.494,00 ESPÉCIE: 

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA SOUZA DA MATA Endereço: Sítio da 

Mata, 0, zona rural, Gleba Morada do Sol, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido INTIMANDO(A): MARIA DE FATIMA 

SOUZA DA MATA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, 
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para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 19/03/2020 Hora: 14:30, no edifício do foro desta Comarca de Porto 

Esperidião, no endereço acima descrito. ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). PORTO ESPERIDIÃO, 16 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000216-60.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE MORAIS FILHO (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTO ESPERIDIÃO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000216-60.2020.8.11.0098. PARTE 

AUTORA: JONAS DE MORAIS FILHO REQUERIDO: DELEGACIA DE POLÍCIA 

DE PORTO ESPERIDIÃO Autos nº. 1000216-60.811.0098 Vistos. Cuida-se 

de pedido de restituição de bem apreendido, feito pela defesa de Jonas de 

Morais Filho, visando a restituição de 01 (uma) Embarcação nº de insc. 

482M2010003278, nome JMF, tipo bote – small boat, potmax 30hp, 01 (um) 

motor de popa Mercury 15hp super, 2 tempos, número de série ON273755, 

cor preta ano/modelo 2017 e 01 (um) tanque de combustível (refs. 

29230742 e 29230743, devidamente acompanhado dos docs. refs. 

29230744 até 29230746). O Ministério Público se manifestou pelo 

deferimento da pretensão defensiva, assinalando que o veículo não 

representa produto ou instrumento do crime, bem como que o peticionante 

comprovou a sua propriedade, e por fim foi pelo arquivamento dos autos 

(refs. 30133211 e 30133212). Os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. Cumpre asseverar, de antemão, que as regras 

contidas no Código de Processo Penal e no Código Penal quanto à 

restituição de coisas apreendidas no inquérito ou ação penal 

condiciona-se a três requisitos: a) demonstração cabal da propriedade do 

bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); b) ausência de interesse no 

curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão 

(art. 118 do CPP); e c) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 

91, inciso II, do CP). Nesse diapasão, compulsado detidamente os autos, 

verifica-se que inexiste interesse na continuidade da apreensão de 01 

(uma) Embarcação nº de insc. 482M2010003278, nome JMF, tipo bote – 

small boat, potmax 30hp, 01 (um) motor de popa Mercury 15hp super, 2 

tempos, número de série ON273755, cor preta ano/modelo 2017 e 01 (um) 

tanque de combustível, em razão de não possuirem mais utilidade ao 

processo, e também por não se demonstrar que foram obtidos com 

proventos de crimes. Outrossim, estando cabalmente comprovado a 

licitude e o domínio do bem pelo requerente, pelos documentos acostados 

nos autos, cabe ao magistrado deferir o pedido com consequente 

liberação do objeto. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto: TRÁFICO 

DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 

RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL 

DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. 

NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. 

PROVIMENTO. (...) Comprovado que o terceiro interessado é o legítimo 

proprietário do bem apreendido, sendo de boa-fé e desvinculado 

totalmente da prática do tráfico de entorpecente, a restituição do veículo é 

medida que se impõe, a fim de garantir o direito de propriedade.( TJ-RO - 

Apelação : APL 00069489620158220501 RO 0006948-96.2015.822.0501). 

(Grifei). Ainda, o nosso E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no mesmo sentido, senão vejamos: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE 

DROGAS (...) 3) PERDIMENTO DE VEÍCULO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE HABITUALIDADE E DE ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CONFISCO 

INJUSTIFICÁVEL – PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO APELO E, 

PROVIMENTO AO APELO DA TERCEIRA INTERESSADA. (...) 3 – 

Conquanto haja prova cabal do crime de tráfico de drogas, não existem 

provas irrefutáveis de que o veículo confiscado, de propriedade de 

terceiro interessado, tenha sido adquirido habitualmente para a realização 

da narcotraficância, pelo que se mostra viável a restituição do veículo, 

cuja propriedade restou devidamente comprovada em nome do apelante. 

(TJ-MT – APL: 00405807020178110042720892018 MT, Relator: DES. 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2019). 

(Negritei). Aliado a isso o Ministério Público foi favorável, e a Corregedoria 

tem enviado diversos ofícios orientando pela destinação antecipada dos 

bens, sem que seja necessária a resolução final da lide. Frente ao 

exposto, com espeque no artigo 120 do Diploma Processual Penal, DEFIRO 

o pedido confeccionado às refs. 29230742 e 29230743, e DETERMINO a 

restituição de 01 (uma) Embarcação nº de insc. 482M2010003278, nome 

JMF, tipo bote – small boat, potmax 30hp, 01 (um) motor de popa Mercury 

15hp super, 2 tempos, número de série ON273755, cor preta ano/modelo 

2017 e 01 (um) tanque de combustível, em favor do requerente Jonas de 

Morais Filho e seus procuradores, por corolário, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do CPC. 

PROCEDA COM A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DA EMBARCAÇÃO, DO MOTOR 

E DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ADREDE DISCRIMINADOS, TOMANDO 

AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA TANTO, OFICIANDO O GESTOR 

GERAL OU A DEPOL, COM QUEM ESTIVEREM OS OBJETOS, PARA QUE 

PROCEDA COM A RESTITUIÇÃO AO REQUERENTE JONAS DE MORAIS 

FILHO OU PROCURADOR COM PODERES ESPECIAIS, SERVINDO CÓPIA 

DA PRESENTE COMO MANDADO. Dada a informação de que o requerente 

vive da pesca e que o barco é seu instrumento de trabalho, sirva cópia da 

presente como mandado judicial para a célere consecução da restituição 

dos bens. INTIME-SE a parte requerente o teor da presente sentença. 

TRANSLADE-SE cópia desta sentença à Ação Penal/Inquérito Policial 

correlato, bem como do termo de restituição. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Com a devida restituição do 

veículo ao requerente, de tudo cumprido e certificado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Porto Esperidião/MT, 13 de 

março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-87.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON ROGERIO MARQUEZAM (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64249 Nr: 1231-52.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte a cerca da 

sentença de 13/02/2020 que JULGOU EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000171-13.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO MORAIS ALMEIDA OAB - SP124403 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLLO VINICIOS FERREIRA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado (02 atos 

a serem cumpridos pela Oficial de Justiça). Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000529-12.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON BATISTA PEDREIRA JUNIOR OAB - MS13795 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000442-56.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR HIPOLITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, 

dependente de dilação probatória, entendo prudente o deferimento da 

produção de prova oral requerida pelas partes de modo a obter elementos 

mais esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se 

evitar eventual alegação de cerceamento de defesa. Deste modo, defiro a 

produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e inquirição 

de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência). Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 12/05/2020, às 13h05 (horário oficial do 

estado de Mato Grosso). Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. O comparecimento das testemunhas ocorrerá 

independentemente de intimação, competindo às próprias partes diligenciar 

neste sentido (cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo). O ônus da prova segue 

a regra prevista no art. 373, caput, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada. Aguarde-se em cartório o dia da audiência. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 55975 Nr: 815-41.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PINHEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 Vistos.

Considerando-se o resultado do julgamento do agravo de instrumento 

interposto, com fulcro no artigo 562 do Código de Processo Civil, de rigor a 

realização de audiência de justificação prévia do alegado, para melhor 

esclarecimento sobre a posse fática e esbulho no imóvel em litígio.

Desta forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26/05/2020, às 15h00 (horário oficial do estado de Mato 

Grosso).

 INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente o seu rol de testemunhas para oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 

nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC.

Intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de justificação na 

data designada, esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 55979 Nr: 818-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 
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OAB:17.950

 Vistos.

Considerando-se o resultado do julgamento do agravo de instrumento 

interposto, com fulcro no artigo 562 do Código de Processo Civil, de rigor a 

realização de audiência de justificação prévia do alegado, para melhor 

esclarecimento sobre a posse fática e esbulho no imóvel em litígio.

Desta forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26/05/2020, às 15h00 (horário oficial do estado de Mato 

Grosso).

 INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente o seu rol de testemunhas para oitiva na audiência de 

justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento à audiência 

nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC.

Intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de justificação na 

data designada, esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59682 Nr: 2516-37.2018.811.0080

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDM, LSCDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A, FABÍOLA COLLACHITI MORETO - OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar as partes, através de seus advogados, via DJE, 

para que tomem ciência das informações contidas no ofício de ref. 34.

Citação

Citação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000184-12.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO LUIS KUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB - GO46301 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIGOR AGRO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 

e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO PROCESSO 

n. 1000184-12.2020.8.11.0080 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Provas]->PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA (193) POLO ATIVO: 

Nome: ROMILDO LUIS KUHN Endereço: Avenida Leste, Lote 04, nº 550, 

Setor Industrial II, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIGOR AGRO LTDA Endereço: Avenida Sul, Quadra 07, Lote 01, nº 

145, Setor Industrial II, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Produção antecipada de prova pericial. DECISÃO: Vistos. 

Considerando-se o recolhimento das custas judiciais, estando a petição 

inicial devidamente regular, RECEBO-A, nos termos do art. 334 do Código 

de Processo Civil. Cite-se. Nos termos do art. 381 do CPC, será admitida a 

produção antecipada de prova quando: I - haja fundado receio de que 

venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 

na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 

viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação. Depreende-se dos autos que não é outra a 

finalidade contida na pretensão trazida a juízo, de sorte que o pedido é 

tranquilo e não enseja qualquer óbice. A urgência se presume pela 

possibilidade de perda do objeto em razão do fim do período de cultivo que 

se aproxima, razão pela qual é de rigor seu deferimento. Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido de produção antecipada de provas, 

determinando a produção da prova pericial na forma como requerida. 

NOMEIO como perito auxiliar deste Juízo o Senhor Elói Serafim, 

agrimensor, com endereço profissional na Avenida Rio Grande do Sul, 

número 654, Centro, Canarana/MT, Fone (66) 3478-1661. Intime-se o perito 

para que apresente proposta de honorários, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Nos termos do artigo 465, § 1º, do CPC, incumbe às partes, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Após, intimem-se as partes, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, com relação à proposta de honorários 

periciais, nos termos do artigo 465, parágrafo 3º, do CPC. Não havendo 

impugnação, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

recolha os honorários periciais, sob pena de preclusão. Desde já, autorizo 

o pagamento de cinquenta por cento dos honorários a favor do perito no 

início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago ao final, depois de 

entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Por 

fim, intime-se o perito para que informe a data do início dos trabalhos 

periciais. Sem prejuízo, CITE-SE a parte ré, bem como eventuais 

interessados na produção da prova ou no fato a ser provado. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA KROTH, 

digitei. QUERÊNCIA, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2017.8.11.0080
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: LEANDRO SAUER 

REQUERIDO: VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO . QUERÊNCIA, 16 de 

março de 2020. ROGER MAURICIO CAMPOS DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

QUERÊNCIA E INFORMAÇÕES: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 

E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 TELEFONE: (66) 

35292220

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000047-67.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. K. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE, do inteiro teor da decisão 

retro(id. 28089972, para no prazo de 15(quinze) dias, efetue o 

recolhimento das custas processuais e faça juntada da respectiva guia 

nos autos, ou mesmo requeira a justiça gratuita de forma fundamentada 

(conforme decisão id. 25732064), sob pena de cancelamento na 

distribuição do feito. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 16 de março de 2020. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000523-89.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca do Recurso de 

Apelação, juntado ao Id. 30251245, no prazo legal. Rio Branco/MT, 

16/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-72.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000065-72.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 16 de março de 

2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-42.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000164-42.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 16 de março de 

2020. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000376-97.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS ALVES PACHECO OAB - MT24821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELMAR LEANDRO DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000376-97.2018.8.11.0052. REQUERENTE: 

MOISES OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: NILDA MAGALHAES DOS 

SANTOS, ELMAR LEANDRO DA CONCEIÇÃO Aqui se tem ação de 

reconhecimento de paternidade socioafetiva ajuizado por Moisés Oliveira 

de Souza em favor de G. L. S. representado por sua genitora Nilda 

Magalhães dos Santos. A causídica nomeada para defender os interesses 

da parte autora informou nos autos a impossibilidade em dar continuidade 

aos trabalhos realizados nesta Comarca. REVOGO a nomeação de Isis 

Alves Pacheco e nomeio, em favor do requerente, o advogado WILLIAN 

CATARINO SOARES , OAB/MT n. 25625/A , para que atue como advogado 

nessa ação, atentos ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev/2019, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer. Tendo em 

vista o trabalho desempenhado pela advogada Isis Alves Pacheco, 

ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado. Abra-se vista para 

manifestação, no prazo de 15 dias. Após, vistas ao Ministério Público para 

manifestação no prazo legal. Oportunamente, volvam-me conclusos. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000376-97.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CATARINO SOARES OAB - RO5664 (ADVOGADO(A))

ISIS ALVES PACHECO OAB - MT24821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ELMAR LEANDRO DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000376-97.2018.8.11.0052. REQUERENTE: 

MOISES OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: NILDA MAGALHAES DOS 

SANTOS, ELMAR LEANDRO DA CONCEIÇÃO Aqui se tem ação de 

reconhecimento de paternidade socioafetiva ajuizado por Moisés Oliveira 

de Souza em favor de G. L. S. representado por sua genitora Nilda 

Magalhães dos Santos. A causídica nomeada para defender os interesses 

da parte autora informou nos autos a impossibilidade em dar continuidade 

aos trabalhos realizados nesta Comarca. REVOGO a nomeação de Isis 

Alves Pacheco e nomeio, em favor do requerente, o advogado WILLIAN 

CATARINO SOARES , OAB/MT n. 25625/A , para que atue como advogado 

nessa ação, atentos ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev/2019, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários 

advocatícios serão fixados ao final do presente, em sentença, de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer. Tendo em 

vista o trabalho desempenhado pela advogada Isis Alves Pacheco, 

ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado. Abra-se vista para 

manifestação, no prazo de 15 dias. Após, vistas ao Ministério Público para 

manifestação no prazo legal. Oportunamente, volvam-me conclusos. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-48.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAURINDA PEREIRA JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000183-48.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 16 de março de 

2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000289-10.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000289-10.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 36.482,68; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Concessão]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 16 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000884-09.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000884-09.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a 

data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 16 de março de 

2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-25.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIRENE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000191-25.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 31.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato 

telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia 

para a data de 5/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 16 de 

março de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000912-74.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000912-74.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 3.992,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Concessão]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 16 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48124 Nr: 2999-88.2017.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de 

mérito, em virtude da perda superveniente de objeto, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Sem custas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 561 Nr: 239-65.2000.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.J. Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Guilherme Leal Curvo - 

OAB:4.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099

 Tendo em vista que a central de distribuição de precatórios tentou 

encontrar tanto a parte requerente, quanto a parte autora para 

apresentarem os dados bancários para recebimento do RPV, e não logrou 

êxito em encontra-los.

Arquivem-se os autos, na condição de findo, sem necessidade de novas 

intimações.

Rio Branco/MT, 04 de março de 2020.

 Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30938 Nr: 792-92.2012.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Genascoli Bortolozzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 Até o julgamento dos Embargos à Execução (36660), mantenham-se 

estes autos apensos àqueles e ao feito principal (10587).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54421 Nr: 2639-22.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCA, LCdS, ACdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2639-22.2018.811.0052 (código 54421)

Autores: Caroline Cardoso Araújo e Alejandro Cardoso Araújo

Réu: Cirilo da Silva Araújo

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação de execução de alimentos ajuizado por Caroline Cardoso 

Araújo e Alejandro Cardoso Araújo em desfavor de Cirilo da Silva Araújo.

O executado foi devidamente citado proceder com o pagamento do débito, 

deixando o prazo transcorrer in albis.

A parte autora requereu o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud.

Tentado o bloqueio por este juízo, não foi possível em razão da ausência 

do número de Cadastro de pessoa Física nos autos, sendo intimado os 

requeridos para sua apresentação no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco 

de arquivamento dos autos.

Intimados, a parte autora deixou o prazo transcorrer in albis.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não subsistem 

razões para prosseguimento do feito, posto que o exequente, embora 

devidamente intimado, abandonou a causa.

Importante salientar que a ação foi proposta em 03/08/2018, sendo que a 

parte autora foi intimada por meio de seu causídico para se manifestar, 

sob risco de arquivamento do feito e deixou transcorrer o prazo in albis.

Assim, sem maiores digressões, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo e declaro 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, diante desídia da 

requerente em promover atos necessários ao prosseguimento do feito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo em condição de findo.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57381 Nr: 212-18.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Fernando Patrício da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Josadabe Chaves Caetano - OAB:22.515/O

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA 

SILVA, MANTENHO a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, 

que decretou sua prisão preventiva. Tendo emn vista que, em consulta ao 

sistema processual nesta data, verificou-se que o andamento da carta 

precatória expedida já consta como "audiência designada", aguarde-se o 

seu cumprimento.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985 Nr: 65-27.1998.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Severino Machado, Neuza Benedita 

Toro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT - 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B, Valdevino Ferreira de Amorim - OAB:MT - 640

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9716 Nr: 507-41.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da comunicação do COREJ (folhas 

110/111), informando que foi depositado 1 RPV na Conta Única do 

Tesouro Nacional.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36366 Nr: 534-77.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47404 Nr: 2677-68.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2677-68.2019.811.0052 – Código 47404

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de JOSÉ 

LUIZ OLIVEIRA DA SILVA.

Em detida análise, verifiquei que no ato da citação o acusado informou não 

possuir condições financeiras de constituir advogado (ref. 47).

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. JOÃO MANUEL 

DUARTE RIBEIRO, OAB/MT n. 25.270-O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT, considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica 

integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54204 Nr: 2501-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wescley Roberto Bossi Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº. 2501-55.2018.811.0052 – Código: 54204

Aqui sem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

WESCLEY ROBERTO BOSSI MENDES.

Apresentada a Resposta à Acusação (ref. 29), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo “codex”.

Diante da manifestação de ref. 52. REVOGO a nomeação do advogado Dr. 

MARCOS LOPES DA SILVA, OAB/MT n. 15.800, bem como NOMEIO como 

Defensora Dativa o Dr. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO, 

OAB/MT 21.711-O, para que atue como advogada nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, visto que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Em relação ao advogado Dr. MARCOS LOPES DA SILVA, com base no art. 

303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente 

praticados, FIXO os honorários advocatícios em 4 URH, que perfazem a 

quantia de R$ 3.714,06 (três mil, setecentos e quatorze reais e seis 

centavos). EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação.

DESIGNO para o dia 23 DE ABRIL DE 2020, ÀS 15 HORAS, audiência para 

a inquirição das testemunhas de acusação.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas.

EXPEÇA-SE carta precatória para intimar o acusado da designação da 

audiência, bem como para que ele seja interrogado pelo Juízo deprecado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000200-13.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARQUES GODOIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GERCIANO PATRICIO GUSMAO (TESTEMUNHA)

ROMARIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000200-13.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

NILSON MARQUES GODOIS Vistos. 1) Analisando a resposta apresentada 

pelo acusado e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de abril de 2020, às 13h30min. 2) INTIME-SE o 

denunciado para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa. 3) INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na resposta à 

acusação, para comparecerem à audiência ora designada, advertindo-as 

de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo Penal, “o juiz 

poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem 

prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la no 

pagamento das custas da diligência”. 4) CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81882 Nr: 1699-20.2018.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEREIRA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 1699-20.2018.811.0032

Código n.º 81882

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Trata-se de petitório acostado pela parte autora à ref. 58, na qual pugna 

pela consulta junto ao sistema BACENJUD, a fim de localizar o endereço 

do requerido.

Inicialmente, imperioso esclarecer que com advento do uso da tecnologia 

da informação, através da celebração de convênios entre o Poder 

Judiciário e diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das 

diligências que requeriam a expedição de ofícios, atravancando 

sobremaneira o transcorrer do processo, foram suprimidas. Em 

substituição, foram adotados sistemas informatizados a exemplo do 

INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Com efeito, DEFIRO a busca de endereço do requerido junto ao sistema 

BACENJUD e, na oportunidade, anexo ao processo o protocolo da referida 

diligência.

Restando frutífera a busca no sistema mencionado acima, proceda-se a 
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intimação do requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60722 Nr: 903-34.2015.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Processo Eletrônico nº 903-34.2015.811.0032 (Código 60722)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante:Mauro Loureiro

Embargado: Banco do Brasil S/A

Vistos em substituição.

À vista da impugnação aos embargos apresentada à ref. 18, INTIME-SE a 

parte embargante para, querendo, manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 69526 Nr: 2513-03.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edymarcio Nunes de Araújo, RONYE MARCIO 

NUNES DE ARAÚJO, Elymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico nº 2513-03.2016.811.0032 (Código 69526)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Edymarcio Nunes de Araújo e Elymarcio Nunes de Araújo

Vistos em substituição.

Trata-se de petitório acostado pela exequente à ref. 46, na qual pugna 

pela busca junto ao sistema BACENJUD, a fim de localizar o endereço dos 

executados.

 Com efeito, diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder 

Judiciário, a fim de se obter informações sobre o endereço atualizado das 

partes executadas.

 Se localizado os endereços dos executados, diversos dos autos, 

CITE-OS.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender ser de direito no prazo legal.

 Por fim, atente-se esta secretaria para que as futuras intimações sejam 

realizadas em nome do causídico indicado em petitório retro.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 72746 Nr: 1240-52.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. de Mello -ME, nome fantasia Panatanal 

Móveis e Eletrodomèsticos, MARCELO VERIATO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico nº 1240-52.2017.811.0032 (Código 72746)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Executados: M. V. de Mello ME, nome fantasia Pantanal Móveis e 

Eletrodomésticos e Marcelo Veriato de Melo

Vistos em substituição.

Trata-se de petitório acostado pela exequente à ref. 65, na qual pugna 

pela busca junto ao sistema INFOJUD, a fim de localizar o endereço dos 

executados.

 Com efeito, diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder 

Judiciário, a fim de se obter informações sobre o endereço atualizado das 

partes executadas.

 Se localizado os endereços dos executados, diversos dos autos, 

CITE-OS.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender ser de direito no prazo legal.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 75691 Nr: 2776-98.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins, MARIO JOSE DE 

SOUZA MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2776-98.2017.811.0032 (Código 75691)

Classe – Assunto: Execução De Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Mário José de Souza Martins e Mário José de Souza Martins 

Junior

Vistos em substituição.

Havendo pedido de constrição de ativos financeiros dos executados e 

estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento espontâneo, 

perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à gradação 

preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, autorizo a 

penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras das partes 

devedoras junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57951 Nr: 1905-73.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Carmo da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Autos nº 1905-73.2014.811.0032.

Código Apolo nº 57951.

Vistos em substituição legal.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de TATIANA BENEDITA DA GUIA e BENEDITO CARMO DA GUIA, 

imputando-lhes a prática do delito capitulado no artigo 147, “caput”, do 

Código Penal.

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2015.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 A pena cominada para o artigo 147, “caput”, do Código Penal é de 01 (um) 

a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Compulsando os autos verifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 

05/10/2015, e a partir de então não ocorreram quaisquer outras causas 

interruptivas do prazo prescricional.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal para os crimes cujo máximo da 

pena é inferior a 01 (um) ano, opera-se a prescrição em 03 (três) anos.

O artigo 114, por sua vez, estabelece que a prescrição da pena de multa 

ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa 

de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada 

ou cumulativamente aplicada.

Tendo decorrido o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos desde a 
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data do recebimento da denúncia, e não sobrevindo quaisquer outras 

causas impeditivas ou interruptivas, RECONHEÇO consumada a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, e por isso, inócua a 

continuidade do feito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados TATIANA BENEDITA DA GUIA e BENEDITO 

CARMO DA GUIA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

com relação ao crime que lhe é imputado neste processo.

Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84252 Nr: 3027-82.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLIGTON MAURICIO ALVES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico nº 3027-82.2018.811.0032 (Código 84252)

Exequente: Mad Comércio Varejista e Atacadista de Produtos Alimentícios.

 Executado: Wellington Mauricio Alves Bonfim

Vistos em substituição.

Tendo em vista que o processo executivo se dá no interesse do 

exequente portador do título não adimplido, determino, como medidas 

constritivas e indutivas ao adimplemento da dívida:

a) Penhora online, por meio do BACENJUD, de ativos depositados nas 

contas bancárias da parte executada.

 b) A busca de veículos aptos à penhora, em nome da parte executada, 

através do sistema RENAJUD. A inserção do bloqueio deverá ser total, 

incluindo a proibição de circulação.

 c) Não localizados ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os 

valores insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, 

intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais 

são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, 

decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, 

incidir na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir 

maior eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 

exequente.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68572 Nr: 2085-21.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Nogueira Neponoceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Autos nº 2085-21.2016.811.0032.

Código Apolo nº 68572.

Vistos em substituição legal.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JAIRO NOGUEIRA NEPONOCENO, imputando-lhe a prática do 

delito capitulado no artigo 147, “caput”, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 07 de Novembro de 2016.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 A pena cominada para o artigo 147, “caput”, do Código Penal é de 01 (um) 

a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Compulsando os autos verifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 

07/11/2016, e a partir de então não ocorreram quaisquer outras causas 

interruptivas do prazo prescricional.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal para os crimes cujo máximo da 

pena é inferior a 01 (um) ano, opera-se a prescrição em 03 (três) anos.

O artigo 114, por sua vez, estabelece que a prescrição da pena de multa 

ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa 

de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada 

ou cumulativamente aplicada.

Tendo decorrido o lapso temporal de mais de 03 (três) anos desde a data 

do recebimento da denúncia, e não sobrevindo quaisquer outras causas 

impeditivas ou interruptivas, RECONHEÇO consumada a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, e por isso, inócua a continuidade do feito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JAIRO NOGUEIRA NEPONOCENO, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo (CP, art. 147).

Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71816 Nr: 728-69.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO APARECIDO PEREIRA LEITE, Edelso 

Cleto Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico nº 728-69.2017.811.0032 (Código 71816)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc. Ouro Verde/MT 

– Sicredi Ouro Verde/MT

 Executados: Erasmo Aparecido Pereira Leite e Edelso Cleto Batista

Vistos em substituição.

Defiro parcialmente o requerimento formulado pelo exequente á ref. 43.

Expeça-se mandado de intimação ao Executado Erasmo Aparecido Pereira 

Leite, para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, quais são e onde 

estão os seus bens passíveis de penhora, sob pena de, decorrido in albis 

o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, incidir na prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir maior eficácia ao 

procedimento executivo e em atenção ao princípio da celeridade 

processual, fixo, desde já, em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da execução a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em 

favor da parte exequente.

Por fim, DETERMINO a inclusão do nome do Executado junto aos órgãos de 

serviço de proteção ao crédito – SPC/SERASA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 56921 Nr: 1334-05.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MENDES JOSÉ DE ALMEIDA, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo.Transitando em julgado a presente sentença, 

procedam-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Diego HartmannJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57882 Nr: 1850-25.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MENDES JOSÉ DE ALMEIDA, em virtude da 

consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação 

ao(s) crime(s) previsto no art. 303 do Código de Trânsito 

Brasileiro.Procedam-se às baixas, comunicações e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Diego HartmanJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82009 Nr: 1772-89.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doniller Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico nº 1772-89.2018.811.0032 (Código 82009)

Classe – Assunto: Ação Monitória

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Doniller Nunes da Silva

Vistos em substituição.

Trata-se de petitório acostado pela exequente à ref. 49, na qual pugna 

pela busca junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, a fim de localizar o 

endereço do executado.

 Com efeito, diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder 

Judiciário, a fim de se obter informações sobre o endereço atualizado da 

parte executada.

 Se localizado o endereço do executado, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender ser de direito no prazo legal.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85907 Nr: 3923-28.2018.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO FANAIA CASTRILLON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanarde - 

OAB:12770, Jânia Mikaelle Godoy Monteiro Matos - OAB:22458, 

José Krominski - OAB:OAB/MT 10.896

 Processo Eletrônico nº 3923-28.2018.811.0032 (Código 85907)

Classe – Assunto: Ação de Guarda

Exequente: Vandercleyton Joaquim da Silva

Executados: Cleidiane Conrado Pontes

 Vistos em substituição.

Trata-se de Ação de Guarda Compartilhada c/c Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por VANDERCLEYTON JOAQUIM DA SILVA, em favor 

do menor ARTHUR JOAQUIM CONRADO PONTES SILVA, em desfavor de 

CLEIDIANE CONRADO PONTES, ambos qualificados nos autos.

À inicial foi recebida à ref. 04, ocasião em que foi determinada a remessa 

dos autos ao Ministério Público para manifestar quanto ao pedido de tutela 

antecipada.

Neste seguimento, o Parquet pugnou pela realização de estudo 

psicossocial, para fins de obter maiores informações capazes de 

subsidiar a decisão do pedido de tutela antecipada (ref. 08), pedido este 

que fora devidamente acolhido à ref. 20.

O Laudo do Estudo Psicossocial foi juntado á ref. 18, sendo os autos 

remetidos ao Ministério Público para manifestação.

Contestação c/c Reconvenção e pedido de tutela antecipada apresentada 

à ref. 20.

Verifica-se à ref. 25, manifestação ministerial pugnando pelo indeferimento 

da tutela antecipada e o devido prosseguimento do feito.

Analisando o estudo psicossocial acostado aos autos, verifica-se que o 

infante reside, atualmente, com a sua genitora e que o seu genitor possui 

o direito de realizar visitas. Ainda, embora não existam informações 

prévias que desabonam as condições pessoais do genitor, não restou 

evidenciado que a concessão da guarda compartilhada, em sede de 

liminar, seja melhor para o infante, levando em consideração que o mesmo 

conta com 04 (quatro) anos de idade, sendo certo que a manutenção da 

situação atual é mais apropriada para o momento.

 Assim, considerando que o genitor possui assegurado e regulamentado o 

seu direito de visitas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.

Por fim, DETERMINO a intimação da parte autora para, querendo, impugne 

a contestação c/c reconvenção apresentada pela parte requerida no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 955-30.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Autos nº 955-30.2015.811.0032.

Código Apolo nº 60892.

Vistos em substituição legal.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de EVALDO ANTÔNIO DE SOUZA, imputando-lhe a prática do 

delito capitulado no artigo art. 147, caput, e do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24 de julho de 2015.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 A pena cominada para o 147, “caput”, do Código Penal é de 01 (um) a 06 

(seis) meses de detenção, ou multa, já a pena cominada para o artigo 150, 

do Código Penal é de 01 (um) a 03 (três) meses de detenção, ou multa.

 Compulsando os autos verifico que o recebimento da denúncia ocorreu 

em 24/07/2015, e a partir de então não ocorreram quaisquer outras 

causas interruptivas do prazo prescricional.

Aplicando o Código Penal quando a legislação especifica se fez ausente, 

e nos termos do art. 109, VI, do Código Penal para os crimes cujo máximo 

da pena é inferior a 01 (um) ano, opera-se a prescrição em 03 (três) anos.

O artigo 114, por sua vez, estabelece que a prescrição da pena de multa 

ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa 

de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada 

ou cumulativamente aplicada.

Tendo decorrido o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos desde a 

data do recebimento da denúncia, e não sobrevindo quaisquer outras 

causas impeditivas ou interruptivas, RECONHEÇO consumada a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, e por isso, inócua a 

continuidade do feito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado EVALDO ANTÔNIO DE SOUZA, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo.

Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66814 Nr: 1177-61.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Fedato - ME, MARIO CEZAR 

ANTONIACOMI, Maria do Carmo Fedato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809, FELIPE DE QUEIROZ CHAVES - 

OAB:OAB/MS21.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO formulado pela Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde., conferindo, de pleno 

direito, a eficácia de título executivo judicial ao crédito postulado, com 

fulcro no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil e JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM RECONVENÇÃO por de 

Maria do Carmo Fedato – ME, Maria do Carmo Fedato e Mario Cezar 

Antoniacomi. Via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno as partes requeridas em custas processuais e 

honorários sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de concessão de justiça 

gratuita em favor dos requeridos, ante a natureza da demanda e valor do 

débito judicializado.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Rosário Oeste/MT, 06 de março de 2020.Diego 

HartmannJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 67201 Nr: 1346-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BISPO DE ALMEIDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A, 

André de Assis Rosa - OAB:OAB/MS 12809, Tatiane Cristina de L 

Souza - OAB:21.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO formulado pela Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde., conferindo, de pleno 

direito, a eficácia de título executivo judicial ao crédito postulado, com 

fulcro no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil e JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM RECONVENÇÃO por 

Jaime Bispo de Almeida Moraes. Via de consequência, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida em custas 

processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de 

concessão de justiça gratuita em favor do requerido, ante a natureza da 

demanda e valor do débito judicializado.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Rosário Oeste/MT, 06 de 

março de 2020.Diego HartmannJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 54091 Nr: 2176-19.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel Rodrigues Amorim Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Autos nº 2176-19.2013.811.0032.

Código Apolo nº 54091.

Vistos em substituição legal.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de EMANOEL RODRIGUES DE AMORIM MORAES, imputando-lhe 

a prática do delito capitulado no artigo 147, “caput”, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2016.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 A pena cominada para o artigo 147, “caput”, do Código Penal é de 01 (um) 

a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Compulsando os autos verifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 

15/02/2016, e a partir de então não ocorreram quaisquer outras causas 

interruptivas do prazo prescricional.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal para os crimes cujo máximo da 

pena é inferior a 01 (um) ano, opera-se a prescrição em 03 (três) anos.

O artigo 114, por sua vez, estabelece que a prescrição da pena de multa 

ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa 

de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada 

ou cumulativamente aplicada.

Tendo decorrido o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos desde a 

data do recebimento da denúncia, e não sobrevindo quaisquer outras 

causas impeditivas ou interruptivas, RECONHEÇO consumada a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, e por isso, inócua a 

continuidade do feito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo (CP, art. 147).

Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 56906 Nr: 1330-65.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:OAB/MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56906.

Processo nº 1330-65.2014.811.0032.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Apresentados os cálculos pela parte exequente, houve a intimação da 

parte executada.

À Ref. 50, foi certificado o decurso do prazo para manifestação da 

Autarquia demandada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte.

Dessa forma, inexistindo oposição ao cálculo apresentado e estando ele 

conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente.

EXPEÇA-SE a RPV/precatório e, ato contínuo, o respectivo alvará para 

transferência dos valores vinculados.

Declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Rosário Oeste/MT, 06 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71341 Nr: 486-13.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 738 de 788



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamine da Silva Castro - 

OAB:24748/0

 Processo Eletrônico nº 486-13.2017.811.0032

Código n° 71341

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Compulsando os autos, verifica-se à ref. 53 certidão informando que a 

parte requerida compareceu na secretaria deste juízo informando que não 

possui condições financeiras para constituir advogado particular, 

requerendo, assim, a nomeação de um advogado dativo.

 Desta forma e considerando a ausência de Defensor Público designado 

para esta comarca, NOMEIO a causídica Dr.ª Thamine da Silva Castro - 

OAB/MT nº 24748/O, para atuar em defesa da parte requerida, devendo a 

nobre causídica ser intimada para se manifestar no prazo legal.

Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para atuação no presente feito, a serem suportados pelo Estado de 

Mato Grosso. Ressalto que a certidão somente será expedida ao final de 

tal procedimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79713 Nr: 351-64.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 79713.

Processo nº 351-64.2018.811.0032.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Apresentados os cálculos pela parte exequente, houve a intimação da 

parte executada.

À Ref. 76, foi certificado o decurso do prazo para manifestação da 

Autarquia demandada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte.

Dessa forma, inexistindo oposição ao cálculo apresentado e estando ele 

conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente à Ref. 

57.

EXPEÇA-SE a RPV/precatório e, ato contínuo, o respectivo alvará para 

transferência dos valores vinculados.

Declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Rosário Oeste/MT, 06 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57211 Nr: 1479-61.2014.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerila Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57211.

Processo nº 1479-61.2014.811.0032.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Apresentados os cálculos pela parte exequente, houve a intimação da 

parte executada.

À Ref. 117, foi certificado o decurso do prazo para manifestação da 

Autarquia demandada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte.

Dessa forma, inexistindo oposição ao cálculo apresentado e estando ele 

conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente à Ref. 

104.

EXPEÇA-SE a RPV/precatório e, ato contínuo, o respectivo alvará para 

transferência dos valores vinculados.

Declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Rosário Oeste/MT, 06 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57212 Nr: 1480-46.2014.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elicia Antonia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57212.

Processo nº 1480-46.2014.811.0032.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Apresentados os cálculos pela parte exequente, houve a intimação da 

parte executada.

À Ref. 79, foi certificado o decurso do prazo para manifestação da 

Autarquia demandada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte.

Dessa forma, inexistindo oposição ao cálculo apresentado e estando ele 

conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente à Ref. 

66.

EXPEÇA-SE a RPV/precatório e, ato contínuo, o respectivo alvará para 

transferência dos valores vinculados.

Declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Rosário Oeste/MT, 06 de março de 2020.

Diego Hartmann
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Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57215 Nr: 1482-16.2014.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57215

Processo nº 1482-16.2014.811.0032.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Apresentados os cálculos pela parte exequente, houve a intimação da 

parte executada.

À Ref. 106, foi certificado o decurso do prazo para manifestação da 

Autarquia demandada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte.

Dessa forma, inexistindo oposição ao cálculo apresentado e estando ele 

conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente à Ref. 

93.

EXPEÇA-SE a RPV/precatório e, ato contínuo, o respectivo alvará para 

transferência dos valores vinculados.

Declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Rosário Oeste/MT, 06 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57269 Nr: 1510-81.2014.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57269.

Processo nº 1510-81.2014.811.0032.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Apresentados os cálculos pela parte exequente, houve a intimação da 

parte executada.

À Ref. 108, foi certificado o decurso do prazo para manifestação da 

Autarquia demandada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte.

Dessa forma, inexistindo oposição ao cálculo apresentado e estando ele 

conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente à Ref. 

95.

EXPEÇA-SE a RPV/precatório e, ato contínuo, o respectivo alvará para 

transferência dos valores vinculados.

Declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Rosário Oeste/MT, 06 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82011 Nr: 1774-59.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRdCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877

 Autos nº 1774-59.2018.811.0032.

Código Apolo nº 82011.

Vistos.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos insertos na sentença 

(Ref. 117 e 136), atentando-se à reforma do “decisum” em sede recursal 

(Ref. 177).

Rosário Oeste/MT, 11 de março de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95656 Nr: 3833-83.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Lucas Maia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE CÁSSIA 

HERVATIM DA SILVA - OAB:24474/O, Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 : “Vistos.

 1) Inicialmente, REVOGO a nomeação feita a Dra. Karina Paula Faustino 

da Silva, tendo em vista que o réu possui advogado constituído.

 2) Declaro encerrada a instrução processual. 3) Mantenham-se os autos 

conclusos para sentença”.

Diego Hartmann

Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95841 Nr: 3902-18.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 :: Vistos

.1) Inicialmente, Considerando que a Defensoria Publica desta comarca 

encontra-se presente, REVOGO a nomeação do Dr. GERMANO JULIAN 

SOUZA. Considerando o trabalho elaborado pelo defensor dativo, FIXO em 

honorários advocatícios o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

Expeça-se certidão.

 2) Ministério Público e a defesa desistem da inquirição da testemunha 

Livia Almeida de Paula.

 3) Aguarde-se retorno de carta precatória para a inquirição de demais 

testemunhas, Após, conclusos para deliberação.”

Diego Hartmann

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 96174 Nr: 4002-70.2019.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Bulhões dos Santos 

- OAB:8182

 Vistos.

 Considerando a impossibilidade de intimação da testemunha, DEVOLVO a 

carta precatória ao Juízo Deprecante, consignando as baixas 

necessárias. Cumpra-se.

 Diego Hartmann

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63733 Nr: 2082-03.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUBERTO BENEDITO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 400,00(quatrocentos reais), referente ao cumprimento do mandado no 

Bairro (Jangada-MT), a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, 

nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no 

site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do 

tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero 

único do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir 

as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais 

detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96972 Nr: 412-51.2020.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 412-51.2020.811.0032 (Código 96972)

Classe – Assunto: Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT)

Vistos em substituição legal.

DESIGNO o dia 19 de março de 2020, às 16h40min para o inquirição das 

testemunhas JONAS VINICIO LIMA e LUCIANO DA CRUZ , que deverão ser 

intimados para comparecimento à audiência, sob as penas da lei.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96975 Nr: 415-06.2020.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton David da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 415-06.2020.811.0032 (Código 96975)

Classe – Assunto: Carta Precatória

Deprecante: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Presidente Epitácio (SP)

Vistos em substituição legal.

DESIGNO o dia 19 de março de 2020, às 17h00min para o interrogatório do 

acusado MILTON DAVID DA SILVA, que devera ser citado e requisitado 

para comparecimento à audiência, sob as penas da lei.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-42.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLENE ANTUNES SIQUEIRA (REQUERENTE)

RODRIGO CANABARRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim,nos 

termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao 

referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000391-92.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEOCLOVISON DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000391-92.2020.8.11.0053. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ELEOCLOVISON DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Cuida-se 

de Ação de Busca e Apreensão, que OMNI S/A - Credito, Financiamento e 

Investimento, move em desfavor de Eleoclovison dos Santos Filho, todos 

qualificados nos autos. Ocorre que até o momento a parte Autora não 

recolheu as custas processuais, tampouco comprovou hipossuficiência. 

Destarte, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

artigo 290 caput do Código de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000352-95.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LORENZO SASSARD LANCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 

DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (REU)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000352-95.2020.8.11.0053. AUTOR: LORENZO SASSARD LANCIA REU: 

PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 

DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER Vistos etc. Intime-se a 

parte requerida à manifestação. Posteriormente, nos termos do art. 201 da 

Lei n.º 6.015/73, remetam-se os autos ao Ministério Público. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-17.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULI INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000396-17.2020.8.11.0053. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULI 

INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido 

Declaratório e Indenização por perdas e danos, que Pauli Industria 

Metalurgica e Comercio LTDA, move em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energisa S/A, todos qualificados nos autos. 

Ocorre que até o momento a parte Autora não recolheu as custas 

processuais, tampouco comprovou hipossuficiência. Destarte, INTIME-SE a 

parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial 

com o devido recolhimento de custas, sob pena de extinção da ação com 

a consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001289-42.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA DE MAGALHAES LEQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001289-42.2019.8.11.0053. AUTOR(A): AMERICA DE MAGALHAES 

LEQUE RÉU: OI S/A Vistos etc. Aguarde-se o decurso do prazo para a 

juntada da contestação. Após, intime-se a parte autora, para, querendo, 

apresentar a impugnação. Às providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 21 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001441-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON MARCELO GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001441-90.2019.8.11.0053. AUTOR(A): ILTON MARCELO GOMES LIMA 

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado (a) da parte Autora, assim como a carência exigida, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. DESIGNO a data de 

21/05/2020 às 13h30min, para a realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Intimem-se as partes por seus procuradores, para 

que compareçam acompanhadas de suas testemunhas, 

independentemente de intimação. Caso seja necessária a intimação das 

testemunhas, observar o disposto do art. 455 do CPC/2015. Cumpra-se. 

Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058411-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO COSTA DOS REIS (REQUERENTE)

MARIO ANDRE AVELINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVAIR TEREZINHA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1058411-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIO ANDRE AVELINO DA 

COSTA, MARCIO CRISTIANO COSTA DOS REIS REQUERIDO: AVAIR 

TEREZINHA DA COSTA Vistos etc. Não tendo a requerente condições 

econômico-financeiras para arcar com as custas processuais, DEFIRO a 

gratuidade requerida, nos moldes da Lei 1060/50 c/c art. 98 do CPC. 

OFICIE-SE a Previdência Social, para que informe, em 15 (quinze) dias, 

acerca da existência de outros dependentes do(a) ‘de cujus’ habilitados 

junto ao seu cadastro. OFICIE-SE, ainda, à Caixa Econômica Federal - CEF 

e o banco Bradesco S.A., para que informem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a existência de eventual saldo em conta(s) bancária(s) depositados 

em favor do ‘de cujus’. CONSIGNE-SE nos ofícios a qualificação completa 

do(a) falecido(a), fazendo-se acompanhar de cópias dos cartões 

bancários (se existentes), documentos pessoais e certidão de óbito. 

Aportando ao feito as respostas aos ofícios expedidos, conceda-se vista 

do feito ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-76.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000405-76.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO LUCAS DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 14 de março de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-61.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000406-61.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO LUCAS DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 14 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-46.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA CALCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000407-46.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO LUCAS DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: ANITA 

CALCADOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 14 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-31.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000408-31.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOAO LUCAS DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: LOJAS 

RIACHUELO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 14 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

09:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER. comparecer á audiencia com os requeridos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DE SOUZA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

intimação da parte para que querendo compareca á AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 09:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002878-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA KARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

09:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002879-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

10:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-62.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

10:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-47.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

10:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-47.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

10:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-76.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MAGALHAES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

10:30, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-37.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CORREA AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

10:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-81.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ GALDINO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

11:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER. 1

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-68.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA KAROLINY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000412-68.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:SAMARA 

KAROLINY DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 16 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-36.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DOMINGOS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

12:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER. atenção a desição de concessão de liminar na ID:28176780.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEMIR SANDRI DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 01/04/2020 

11:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEMIR SANDRI DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 
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DIREITO ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 

1000050-66.2020.8.11.0053 Valor da causa: R$ 8.084,12 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CREDEMIR SANDRI DE ARRUDA Endereço: RUA 03, 

14, HABITACIONAL COHABINHA, ALTOS DO LEVERGER, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: RUA BARAO DE MELGAÇO, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3209, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 

Hora: 11:10 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço acima 

indicado. MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4893 Nr: 51-75.2003.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela UNIÃO-(FAZENDA NACIONAL) 

em desfavor de FRANCISCO ALVES DOS SANTOS.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fls. 53 v), no mais, 

atente-se Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo 

único, da CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33144 Nr: 1854-15.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atadeu Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Souza - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Prefeitura Municipal 

de São Félix do Araguaia – MT em face de Atadeu Rocha da Silva.

Após o regular andamento do feito, a Exequente informa a quitação da 

dívida, requerendo a extinção do processo (fls. 38).

 É o relato.

 Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida das 

CDA’s que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls.38, comunica a parte exequente 

a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 Sem condenação em custas e honorários, eis que o executado sequer foi 

citado.

 P.I.C.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15429 Nr: 1869-23.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 À fl. 136 a parte exequente informou que os alvarás foram expedidos, 

porém os pagamentos não foram efetuados, ante a ausência de saldo na 

conta judicial. Além disso, no sistema foram anexados outros dois alvarás 

que não pertencem a este processo.

 Diante disso, determino à Sra. Gestora:

 I. que informe os valores que foram disponibilizados na conta judicial para 

quitação do crédito da parte exequente; e, caso necessário, expeça ofício 

ao COREJ para que apresente o extrato e número das contas judiciais a 

que os valores estavam vinculados, bem como o destino do dinheiro;

 II. que as irregularidades citadas e encontradas sejam sanadas;

 III. que confirme se os alvarás de fls. 132/134 foram cancelados e, em 

caso positivo, corrija a irregularidade e promova o necessário para o 

pagamento da parte exequente, com vistas a extinção da execução pela 

satisfação da obrigação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42880 Nr: 3001-71.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Moraes 

Segundo - Matriula 2139680 _ Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:8740-A/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que após o trânsito em julgado da r. sentença dos 

embargos, a execução seguiu seu trâmite nos autos principais em apenso 

(código 15429), onde aguarda-se apenas o pagamento dos alvarás para 

extinção da execução pelo pagamento.

 ARQUIVEM-SE estes autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134926 Nr: 1427-42.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima da Silva Putêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a restabelecer o benefício de 

amparo social a pessoa portadora de deficiência em favor de Maria de 

Fátima Silva Putencio, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, desde a 

data de 10/08/2011, nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93. Por 

conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Quanto as prestações 

vencidas desde então, serão devidos juros de mora de mora segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), e 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. Quanto ao 

índice a ser aplicado, conforme fundamentado acima, difere-se para a 

fase de cumprimento de sentença, ocasião em que, provavelmente, 

haverá solução definitiva do STF sobre o Tema 810. ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01.CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do 

CPC.Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6509 Nr: 288-75.2004.811.0017

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odácio Henrique de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ogílio Schiavão, Nivalda Contes Schiavão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Daniel Grochocki - 

OAB:4602/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de medida cautelar inominada com pedido liminar ajuizada, em 

21/01/98, por Odácio Henrique de Melo, em desfavor de Ogílio Schiavão e 

Nivalda Contes Schiavão.

 Às fls. 135/138 foi concedida a liminar para determinar a averbação da 

indisponibilidade das partes ideais dos imóveis matriculados sob os ns. 

3.756 e 3.757 no CRI de Rancharia/SP.

 Seguiu-se sentença extinguindo o feito sem exame do mérito, por 

abandono da causa (fls. 247/248). No entanto, não constou do dispositivo 

a revogação da liminar dantes concedida, nem a expedição de ofício ao 

CRI da Comarca de Rancharia/SP comunicando da decisão.

 Inquestionável que com a extinção da medida cautelar sem exame do 

mérito, cessa-se a eficácia da liminar.

 Em que pese a liminar não tenha sido cumprida, em vista da procedência 

de dúvida suscitada pelo CRI que tramitou na Comarca de Rancharia/SP 

(fls. 219/221), de todo modo, o Cartório deve ser cientificado para que se 

abstenha de registrar ou para que exclua eventual bloqueio lançado nas 

matrículas dos imóveis, por conta de determinação oriunda deste 

processo.

 Em vista disso, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Rancharia/SP informando que a presente medida cautelar foi extinta sem 

resolução do mérito, determinando, com isso, que providencie a baixa de 

eventual indisponibilidade ou prenotação realizada à margem das 

matrículas dos imóveis registrados sob os números 3.756 e 3.757, que 

tenham sido averbadas em cumprimento de decisão liminar oriunda do 

presente feito. O ofício deverá ser encaminhado instruído com as peças 

necessárias para compreensão (fls. 02/11; 135/138; 192; 212/; 219/224; 

247/248; 297/314).

 Cumprida a providência supracitada, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144438 Nr: 1601-80.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdO, ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:MT 19325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO a prisão civil do executado DELISMAR RODRIGUES DE 

ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos.Antes da expedição do 

mandado de prisão civil, remetam-se os autos ao Contador para o cálculo 

do montante da dívida, computando-se todos os meses vencidos no curso 

da execução, devendo o valor constar do mandado.O executado deverá 

ficar sob custódia pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até quitar o valor do 

débito em atraso, ressalvando que o mesmo é devedor de alimentos e 

deverá ficar separado dos demais presos.Por fim, registro que somente 

por ordem deste Juízo o executado será solto. Antes de expedir o 

mandado de prisão, atualize-se o débito alimentar. Sem prejuízo, determino 

o protesto do pronunciamento judicial da decisão, a teor do artigo 528, §7º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 746 de 788



do CPC.Ciência ao Ministério Público Estadual.Às providências.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 152076 Nr: 186-91.2020.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira de 

Alencar - OAB:25158/O

 Vistos, em 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa, etc.

 Considerando o contido na Portaria n° 011/2020-DF desta Comarca, a qual 

determina a suspensão do expediente forense nos dias 16 e 17/03/2020, 

em razão da realização de obras de reparos e manutenção do prédio 

deste Juízo, restam prejudicadas as oralidades designadas para a data 

aprazada.

Ainda, consigno que o Réu não fora recambiado até esta Comarca, 

aguardando o transporte adequado para o seu deslocamento, uma vez 

que sua saúde está fragilizada ante as queimaduras sofridas, o que 

restaria prejudicada a oralidade, de igual forma.

Nestes termos, REDESIGNO a audiência para o dia 31/03/2020, às 

14h15min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 13 de março de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135667 Nr: 1953-09.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Vistos, etc.

No incidente de insanidade mental em apenso (código n.º 136046) foi 

homologado o laudo de pericial, qual concluiu que o réu era plenamente 

capaz à época dos fatos delituosos.

Assim sendo, com o certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida no incidente em apenso, abra-se vistas dos autos ao MPE, para 

manifestar no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32403 Nr: 1057-39.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOF, Severiano Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com 

exame do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações 

decorrentes da sucumbência, eis que beneficiário da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98, §3.º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35616 Nr: 1723-06.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroboi e Materiais para Construção, 

Elpidelundes Carvalho da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos detidamente, verifica-se que a Sentença proferida às 

fls. 60/61 não fora publicada no DJE, não tendo sido, dessa forma, 

intimado o patrono do Exequente de seu inteiro teor, não havendo que se 

falar em trânsito em julgado desta.

Com isso, revogo todas as decisões proferidas no feito após a sentença, 

tornando nulo todos os demais atos posteriores, razão pela qual determino 

o desentranhamento das peças coligidas aos autos a partir das fls. 62, 

devendo as mesmas serem anexadas na contracapa dos autos.

 Dessa forma, intime-se o Exequente da sentença que extinguira o feito às 

fls. 60/61, a fim de que exerça o seu direito ao duplo grau de jurisdição, 

caso entenda pertinente.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 13 de março de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000303-96.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. P. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. E. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000303-96.2020.8.11.0039. AUTOR: ERIKA CRISTINA PEREIRA GUIRELLI 

REU: MARCOS MOURA EUZÉBIO Vistos. 1. Ana Carolina Ferreira Moura 

(06/10/2015), representada por sua genitora Erika Cristina Pereira Guirelli, 

ajuíza Ação de Alimentos com pedido liminar em desfavor de Marcos 

Moura Euzébio, todos devidamente qualificados. 2. Junto à inicial vieram os 

documentos (ID n. 29932814). 3. Fundamento e decido. 4. Presentes os 

requisitos constantes dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial. 5. Inicialmente, determino a tramitação do feito 

sob segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do CPC. 6. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita a requerente, nos termos do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil. 7. No que concerne aos 

alimentos provisórios, formulado em favor da prole, vislumbro nessa fase 

de exame não exauriente da celeuma que a menor necessita dos 

alimentos pleiteados, no entanto, não verifico nos autos qualquer 

documento capaz de comprovar a possibilidade do requerido em arcar 

com o montante pretendido, a saber: 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente. 8. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - 

INOBSERVÂNCIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Os 

alimentos provisionais ou provisórios devem ser fixados em função das 

possibilidades do devedor e das necessidades do alimentando, segundo 

regra geral do artigo 1.695 do Código Civil, impondo-se o indeferimento da 

pretensão na hipótese de não estar comprovada a capacidade do genitor, 

detentor, inclusive, da guarda de fato do outro filho do casal. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0686.13.017184- 2/001, Relator(a): Des.(a) 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

22/05/2014, publicação da súmula em 02/06/2014). Grifei. EMENTA: 
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ALIMENTOS PROVISIONAIS - BINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADE - 

CONTEXTO PROBATÓRIO - OBSERVÂNCIA. Os alimentos provisórios 

devem ser fixados de acordo com as provas firmes até então constantes 

dos autos, com a observância do binômio capacidade-necessidade, 

devendo os demais elementos ser apurados sob o crivo do contraditório. 

Não havendo provas suficientes, impõe se o indeferimento, até que seja 

formado o convencimento do Juízo. A liminar inaudita altera parte é uma 

forma de antecipação da tutela a ser concedida no início do processo, 

sem que a parte contrária seja ouvida, ou seja, antes mesmo de sua 

citação. Desnecessária a oitiva do agravado, em agravo que visa a 

reforma do indeferimento da liminar requerida inaudita altera parte. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.12.010429-7/001, Relator(a): Des.(a) 

Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

03/09/2013, publicação da súmula em 12/09/2013). Grifei 9. Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro parcialmente o 

pedido liminar e, por corolário, ARBITRO alimentos provisórios mensais no 

importe de R$ 400,02 (quatrocentos reais e, dois centavos), equivalentes 

a 38,28% do salário mínimo vigente em favor da filha menor, a partir da 

citação. 10. Designo o dia 14 de abril de 2020, às 13h30min, para 

realização de audiência de conciliação. 11. Determino que a parte 

requerida seja citada pelo correio (art. 244, CPC), fazendo-se constar que 

a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

solenidade agendada. 12. Intimem-se as partes, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados, consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em 

que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 

do Código de Processo Civil. 13. Faça-se consignar de que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de 

até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (CPC, art. 334, § 8°). 14. Notifique-se o Ministério Público. 15. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-16.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000330-16.2019.8.11.0039. AUTOR(A): WILSON ANTONIO DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Wilson 

Antônio da Silva, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente 

ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

pleiteando o recebimento de benefício de prestação continuada, uma vez 

que preenche os requisitos necessários. Requereu a procedência do 

pedido. Com a inicial juntou procuração e documentos (ID n. 19414503). 2. 

Decorrido o prazo, o INSS não se manifestou nos autos. 3. Laudo Médico 

Pericial em ID n. 21930300. 4. Estudo Socioeconômico em ID n. 23848268. 

5. Vieram-me os autos conclusos. 6. É o relatório. Fundamento e decido. 7. 

Pretende o autor a concessão do benefício de prestação continuada, com 

base na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), uma vez que alega 

deter todas as condições necessárias para tal. 8. Segundo a doutrina, são 

requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 20 da Lei 

Federal n.º 8.742/1993: “Pessoa com Deficiência – PcD deverá comprovar, 

de forma cumulativa, que: a existência de impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; a renda 

mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, inferior a 

um quarto do salário mínimo vigente e; não possui outro benefício no 

âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o 

seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial 

de natureza indenizatória, bem como a remuneração advinda de contrato 

de aprendizagem. (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 

Batista. Manual de Direito Previdenciário. 14.ª edição, Florianópolis: 

Conceito Editorial, 2012, p. 715).” 9. O decreto n. 7.617 de 2011 é claro ao 

estabelecer que: “A pessoa com deficiência – PcD deverá ser avaliada se 

a sua deficiência o incapacita para a vida independente e para o trabalho, 

e esta avaliação é realizada pelo Serviço Social e pela Pericia Médica do 

INSS. E, ainda, segundo o art. 16 do Regulamento do LOAS: “ a concessão 

do beneficio à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da 

deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da 

Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde 

–CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde 

nº54.21, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio 

de 2001.” 10. Destarte ainda, a Súmula n. 29 da TNU: “Para os efeitos do 

art. 20, § 2º, da Lei n.8742/1993, a incapacidade para a vida independe 

não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, 

mas também a impossibilita de prover o próprio sustento”. 11. 

Vislumbra-se nos autos que a perícia médica atestou que o paciente 

possui incapacidade fazendo jus ao recebimento do benefício (ID n. 

21930300). 12. Logo, restando comprovado o requisito da incapacidade 

para o exercício do labor, possível se faz o deferimento do pedido. 13. O 

segundo requisito legal para a concessão do benefício de prestação 

continuada ao requerente é a comprovação de sua renda familiar. A Lei 

Federal n.º 8.742/1993 determina, em seu art. 20, § 3.º, que o beneficiário 

deve ser provedor de uma família cuja renda mensal per capita é inferior a 

um quarto do salário mínimo vigente. 14. Neste pórtico, emerge-se dos 

autos o laudo socioeconômico que por sua vez, concluiu a realidade fática 

da requerente quando narra que: “Diante da situação apresentada, 

considera-se que o requerente Sr. Wilson não possui renda familiar para 

sua manutenção, o mesmo depende do auxílio financeiro da irmã, que 

reside em outra moradia, no entanto, o mesmo possui suas necessidades. 

Sendo assim, necessita de renda para realizar os procedimentos de 

saúde como realização de consultas, exames e medicamentos, bem como 

alimentação, vestuário, entre outros itens necessários”. 15. O autor 

encontra-se incapacitado de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido 

por sua família. Ante os aspectos observados, sobressai à vulnerabilidade 

social, pauperidade. 16. Diante do exposto, é procedente a concessão de 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL- BPC/LOAS ao autor Wilson Antônio da Silva. 

17. Destarte, restou demonstrada à comprovação da renda familiar 

exigida. 18. No entanto, em casos similares, no intuito de se alcançar o 

tratamento isonômico entre os cidadãos, a jurisprudência tem entendido 

que o julgador ao analisar o caso concreto, lance mão de outros 

elementos probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte 

e de sua família. “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LOAS. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL.AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA POR 

OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS.VIABILIDADE. PRECEDENTES. PROVA. 

REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Este 

Superior Tribunal pacificou entendimento no sentido de que o critério de 

aferição da renda mensal previsto no § 3.º do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 

deverá ser observado como um mínimo, não excluindo a possibilidade de 

que o julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de outros 

elementos probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte 

e de sua família. 2. "A limitação do valor da renda per capita familiar não 

deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não 

possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 

necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando 

comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo." (REsp 

1.112.557/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, 

DJe 20/11/2009). 3. Assentando a Corte Regional estarem demonstrados 

os requisitos à concessão do benefício assistencial, verificar se a renda 

mensal da família supera, ou não, um quarto de um salário-mínimo encontra 

óbice no enunciado da Súmula n.º 7 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg 

no Ag 1344239 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 2010/0162177-0) (original sem destaque)” 19. Desta forma, 

o requisito necessário à concessão do benefício assistencial restou 

comprovado nos autos. 20. Não obstante os reiterados pedidos pela 

improcedência do feito formulados pelo requerido, o deferimento do 

amparo social a requerente é medida que se impõe posto que 

configurados os requisitos necessários nos termos da presente sentença. 

21. Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento ao requerente do benefício de prestação continuada no 

montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início do benefício 
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fixo a data do pedido administrativo em conformidade com ID n. 19415274, 

sendo observado, se houver, a prescrição quinquenal. 22. Por força do 

art. 1.288 da CNGJ declaro: I – Wilson Antônio da Silva; II - benefício 

previdenciário de amparo assistencial; III - no valor do salário mínimo 

vigente; IV – desde a data do DIB, conforme documento acostado aos 

autos ; V - no valor do salário mínimo vigente. 23. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

24. Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária 

incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E). 25. Serão 

devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas 

atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por 

cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, 

após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento). 26. Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito. 27. Condeno ainda o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ). 28. Isento a parte requerida de custas e despesas 

processuais, forma da Lei Estadual nº 7.603/01. 29. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, posto que o valor da causa ou o direito controvertido não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 

496, § 3º do Novo Código de Processo Civil. 30. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000371-80.2019.8.11.0039. AUTOR(A): LIBIA DE OLIVEIRA GONCALVES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença c/c 

Aposentadoria por invalidez com Pedido de Tutela provisória de urgência 

antecipada proposta por Libia de Oliveira Gonçalves, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos. 3. Aduziu, em síntese, que é segurada especial da Previdência 

Social e é portadora de CID 10 – M50.1 (Transtorno do disco cervical com 

radiculopatia) M51.1 (Transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia) M71.0 (Abscesso de bolsa sinovial) 

M75.0 (Capsulite adesiva do ombro) M19.0 (??) M75.3 (Tendinite 

calcificante do ombro) F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas 

psicóticos) F41.0 (Transtorno de pânico (ansiedade paroxística 

episódica). 4. Alega que em razão das doenças acometidas não possui 

condições de desenvolver atividades laborais. 5. Ao final, requer que seja 

julgada procedente a demanda para a concessão do benefício de 

auxílio-doença e, posteriormente, sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. 6. Junto à inicial, acostou os documentos de ID. 19746856. 7. 

Devidamente citado, o INSS sustenta que não foi juntado aos autos prova 

da permanência da incapacidade total temporária ou definitiva para 

trabalho por parte da autora e da impossibilidade de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral. 8. Impugnação à contestação juntada aos 

autos m ID. 20451285. 9. Laudo médico pericial protocolado em 23/08/2019 

– ID. 22686519. 10. Após, vieram os autos conclusos. 11. É o breve relato. 

12. Decido. 13. Pretende a parte requerente a concessão do benefício de 

Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, sendo que para o deferimento de tal benefício faz-se necessário 

que a parte autora tenha cumprido as exigências legais para tal fim, quais 

sejam: Possuir a carência exigida; Encontrar-se na qualidade de segurado; 

Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e 

definitivamente para o desempenho de qualquer atividade laboral para 

fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez. 14. Da carência e 

qualidade de segurado. 15. A carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 

8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o número mínimo de 

contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao 

benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências.” ... Art. 25. A concessão das prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.). 16. 

Ademais, considerando que a parte autora preencheu os requisitos da 

carência, nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que 

foi revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser 

aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do 

direito, sobre ela recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, 

inclusive, implica direito processualmente adquirido. 17. Assim, tendo em 

vista que a vigência da medida provisória e, após, pela da Lei 13.457-17, 

que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho de 2017, o texto 

normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, 

revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo perda da 

qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão 

computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a 

partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número 

de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o 

benefício a ser requerido.” 18. Verifica-se pelo que consta nos autos que 

a requerente realizou o número de contribuições mínimas necessárias 

para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a autarquia 

requerida, bem como comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 

c/c 25 ambos da Lei n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 

(revogado) do mesmo diploma legal. 19. Do Auxílio Doença 20. Para se 

obter o estabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, necessário se 

faz a comprovação de que o requerente é segurado da Previdência 

Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar 

sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias, 

vejamos: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 21. Em atenção aos 

autos verifico que o autor preencheu todos os requisitos para fazer jus ao 

benefício de auxílio-doença. 22. Da Aposentadoria por Invalidez 23. O 

benefício da aposentadoria por invalidez é assegurada a todos aqueles 

indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência 

Social e que, concomitantemente, forem considerados como incapazes e 

insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral 

hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. 24. Denota-se 

ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação 

para o desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser 

verificada mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com 

o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. A 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança.” “§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. 25. Deste modo, é necessário que a invalidez seja 

TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o segurado ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 749 de 788



reabilitado para exercer outra atividade laborativa, compatível com sua 

condição de saúde. Assim, conclui-se que se a invalidez for parcial e for 

possível a reabilitação do segurado em outra atividade, não será 

concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, se a invalidez for 

parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar inviável deverá ser 

concedida a aposentadoria por invalidez. 26. A avaliação da invalidez e da 

(im)possibilidade de reabilitação deverá ser feita com base nas 

peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração os 

aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (STJ. 2ª 

Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

em 9/4/2013). 27. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU “Uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez”. 28. Por fim, a jurisprudência do STJ é firme 

no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 29. Nesse sentido, o médico perito 

em seu laudo concluiu que; Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para 

a prática da atividade laboral profissional de lavradora. Diagnóstico de CID 

10 – M50.1 (Transtorno do disco cervical com radiculopatia) M51.1 

(Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia) M75.3 (Tendinite calcificante do ombro) F32.2 (Episódio 

depressivo grave sem sintomas psicóticos) F41.0 (Transtorno de pânico 

(ansiedade paroxística episódica). Conclui-se a impossibilidade de exercer 

atividades administrativas que não exigissem deslocamento, esforços 

físicos com os membros inferiores e vícios posturais como permanecer em 

pé, já que a lesão e sequelas acometem também o estado cognitivo devido 

ao diagnóstico das doenças psiquiátricas elencadas, que por sua vez não 

tem cura, somente podem ser controladas com uso de medicação anti 

psicótica, lembrando pode haver controle com ajustes simples das 

medicações e aderência ao tratamento. Considerando a idade, nível de 

escolaridade e aspecto crônico degenerativos das lesões não acredito na 

possibilidade de reabilitação. 30. No que concerne ao benefício de 

Aposentadoria por invalidez, verifico que a autora faz jus, uma vez que o 

laudo pericial evidenciou a gravidade das doenças diagnosticadas, 

concluindo na impossibilidade de reabilitação. 31. Dos Juros e Correição 

Monetária. 32. Em questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS 

da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se 

a correção monetária pelos fatores de correção o INPC. 33. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora, para o fim de CONCEDER o benefício de 

Auxílio Doença em favor da requerente, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

desde a data do indeferimento administrativo do benefício, ou seja, 

12/09/2016 e CONVERTO o benefício auxilio doença em Aposentadoria por 

Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico 

pericial, qual seja, 26/07/2019. 34. Acaso não implantado ou cessado o 

benefício, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

especifico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. 35. Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) nos termos do entendimento do Superior Tribunal 

Federal-; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. 36. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. 37. Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil. 38. Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001. 39. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. 40. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 41. Às providências. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000823-90.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: MICHELE DOS SANTOS 

FERRARI SILVA EXECUTADO: ADEMIR JOSÉ ALFREDO 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Termo Acordo Extrajudicial carreado aos autos pelas partes 

Michele dos Santos Ferrari Silva e Ademir José Alfredo, todos 

devidamente qualificados nos autos. 3. Em ID. 25980207, a Defensoria 

Pública pugnou pela decretação da nulidade absoluta do acordo. 4. O 

Ministério Público manifestou-se desfavorável a homologação do acordo 

em ID. 27365230. 5. Consta do referido acordo, que o executado 

reconhece o débito alimentício durante o lapso temporal informado, 

pactuando que, como forma dar quitação integral à dívida alimentar, o 

executado pagará a importância no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

incluindo o mês de outubro/2019, sendo realizado no ato de formalização o 

pagamento do importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme 

comprovante de transferência, bem como que o valor remanescente, 

também de R$ 1.000,00 (um mil reais), seria pago após a homologação do 

ajuste efetuado, tendo o executado se comprometido a pagar o valor 

integral da pensão alimentícia pactuado no primeiro acordo, sendo hoje o 

valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 6. Juntou comprovante 

nos autos do pagamento da 2ª (segunda) parcela. 7. É o relatório. 

Fundamento e decido. 8. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 9. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

10. Verifico que as cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenchem os requisitos legais. Não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do firmado nos autos, já que 

em consonância com os ditames legais. 11. Mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

assim, havendo auto composição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. 12. A vedação de renúncia das prestações alimentícias 

impostas pelo art. 1.707 do Código Civil não impede a homologação de 

acordo que contenha renúncia de parcelas pretéritas, se inexistentes 

prejuízos ao alimentado. 13. Não demonstradas nos autos possíveis 

privações no sustento da menor não há impedimento para homologação do 

acordo firmado entre as partes. 14. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO FIRMADO 

ENTRE AS PARTES. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RENÚNCIA. 

ALIMENTOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. 1. A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 

É IRRENUNCIÁVEL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 841 E 1.707 DO CÓDIGO 

CIVIL. TODAVIA, TAL VEDAÇÃO NÃO ABRANGE OS ALIMENTOS 

PRETÉRITOS, OS QUAIS ATÉ JÁ PERDERAM O CARÁTER ALIMENTAR. 2. 

A RENÚNCIA AO DIREITO DE COBRAR ALIMENTOS PRETÉRITOS NÃO 

IMPORTA EM PREJUÍZO AO MENOR ALIMENTANDO, QUE TEM SUA 

SUBSISTÊNCIA GARANTIDA PELA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS 

ATUAIS. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-DF - APC: 

20110210027803 DF 0002725-04.2011.8.07.0002, Relator: GETÚLIO DE 

MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2014, 3ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2014 . Pág.: 120) 15. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 16. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 
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partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 17. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais. 18. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. 19. Publique-se. 20. 

Registre-se. 21. Intime-se. 22. Cumpra-se. 23. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-14.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELINE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000162-14.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ROSELINE DE JESUS REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Previdenciária ajuizada por Roseline de Jesus contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS, objetivando a concessão de 

benefício de Auxílio-Doença, subsidiariamente a conversão deste em 

Aposentadoria por Invalidez, com pedido liminar. Alega possuir patologias 

ortopédicas que a impedem de trabalhar. 2. Juntou documentos (ID n. 

18412569). 3. Em Decisão de ID n. 18519911, deferida os benefícios da 

justiça gratuita a requerente, bem como, não foi concedida a antecipação 

dos efeitos da tutela. 4. Devidamente citado, apresentou contestação, 

afirmando, em resumo, o não preenchimento pela parte autora dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, em especial a 

incapacidade (ID n. 19577546). 5. Impugnação à contestação juntada aos 

autos (ID n. 20495615). 6. Laudo médico pericial protocolado em ID n. 

24196454. 7. Intimadas as partes para manifestar acerca do laudo pericial, 

a parte autora manifestou-se em ID n. 25109576, e a requerida 

manteve-se inerte (ID n. 27238916). 8. Após, vieram os autos conclusos. 

1. É o breve relato. Decido. 2. Desde já há de se ressaltar que nos termos 

do art. 103, parágrafo único da Lei n. 8.213/91, o prazo prescricional 

tocantemente à cobrança de eventual valor não pago é quinquenal. 3. No 

mérito, o pedido é PARCIALMENTE PROCEDENTE. 4. Pois bem. Pretende a 

parte requerente a concessão do benefício de Auxílio-Doença e sua 

posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o 

deferimento de tal benefício faz-se necessário que a parte autora tenha 

cumprido as exigências legais para tal fim, quais sejam: Possuir a carência 

exigida; Encontrar-se na qualidade de segurado; Estar incapacitado para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e definitivamente para o 

desempenho de qualquer atividade laboral para fazer jus ao beneficio de 

aposentadoria por invalidez. 5. Da carência e qualidade de segurado. 6. A 

carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para 

que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do 

transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências nos termos 

do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências.” ... Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no 

art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 

contribuições mensais. 7. Ademais, considerando que o autor preencheu 

os requisitos da carência, nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 

8.213/91, que foi revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que 

deverá ser aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da 

aquisição do direito, sobre ela recai a garantia inerente ao ato jurídico 

perfeito, a qual, inclusive, implica direito processualmente adquirido. 8. 

Assim, tendo em vista que a vigência da medida provisória e, após, pela 

da Lei 13.457-17, que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho 

de 2017, o texto normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, 

da Lei 8.213/91, revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo 

perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data 

só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 

do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência 

definida para o benefício a ser requerido.” 9. Verifica-se pelo que consta 

nos autos que o requerente realizou o número de contribuições mínimas 

necessárias para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a 

autarquia requerida, com fulcro no art. 24 c/c 25 ambos da Lei n.º 

8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 (revogado) do mesmo diploma 

legal. 10. Do Auxílio Doença 11. Para se obter o estabelecimento do 

benefício de Auxílio-Doença, necessário se faz a comprovação de que a 

parte requerente é segurado da Previdência Social, conforme reza o art. 

59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar sua incapacidade para o 

exercício do labor habitual por mais de 15 dias, vejamos: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” 12. Em atenção aos autos verifico que a 

parte autora preencheu todos os requisitos para fazer jus ao benefício de 

auxílio-doença. 13. Da Aposentadoria por Invalidez 14. O benefício da 

aposentadoria por invalidez é assegurada a todos aqueles indivíduos que 

implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe 

garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. 15. Denota-se 

ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação 

para o desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser 

verificada mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com 

o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. A 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. 16. Deste modo, é necessário que a invalidez seja 

TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o segurado ser 

reabilitado para exercer outra atividade laborativa, compatível com sua 

condição de saúde. Assim, conclui-se que se a invalidez for parcial e for 

possível a reabilitação da segurada em outra atividade, não será 

concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, se a invalidez for 

parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar inviável deverá ser 

concedida a aposentadoria por invalidez. 17. A avaliação da invalidez e da 

(im)possibilidade de reabilitação deverá ser feita com base nas 

peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração os 

aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (STJ. 2ª 

Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

em 9/4/2013). 18. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU “Uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez”. 19. Por fim, a jurisprudência do STJ é firme 

no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 20. No que concerne ao beneficio de 

Aposentadoria por invalidez verifico que a parte autora não faz jus, sendo 

possível a sua recuperação para o trabalho habitual conforme laudo 

pericial. 21. Nesse sentido, o médico perito em seu laudo concluiu que; 

“Conclui-se que atualmente há indicação cirúrgica de nova artrodese 

‘ampliada’ por insucesso da primeira intervenção, o que poderá, 

respeitando o período pós-operatório mínimo de 12 (doze) meses, trazer 

alguma melhora e recuperação ao menos parcial da capacidade laboral. 

(...)”. 22. As conclusões do perito não foram maculadas por provas em 

sentido contrário. O perito nomeado é de confiança do Juízo, não havendo 
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razões que o desabonem. 23. Deste modo, entendo que deve ser 

tão-somente concedido o benefício de Auxílio-Doença, desde o 

requerimento administrativo, considerando que àquela data já se 

encontrava incapacitado para o laboro. 24. Dos Juros e Correição 

Monetária. 25. Em questão de ordem exarada pelo STF na ADI 4357 este 

se pronunciou da seguinte forma: “[...] 2.1.) fica mantida a aplicação do 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios 

tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários”. 26. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela parte autora para CONCEDER o benefício de 

Auxílio-Doença, pelo período de 16 (dezesseis) meses, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício da data do indeferimento administrativo, ou seja, 

12/11/2018, observando-se a prescrição quinquenal, DEVENDO o 

requerente participar de programa de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social. 

27. Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao 

INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

28. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos: a) correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. 29. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 30. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação. 31. Não 

havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil. 32. Às providências. 33. P. I. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000162-77.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ROSA PALERMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000162-77.2020.8.11.0039. REQUERENTE: CLEBER JUNIOR DA SILVA 

REQUERIDO: ANDRESSA ROSA PALERMO DA SILVA Vistos. 1. Determino 

que a parte autora no prazo de 15 dias: a) Comprove a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, § 2°, CPC, colacionando ao feito declaração de hipossuficiência, 

comprovante de renda, cópia da Carteira de Trabalho e declaração de 

imposto de renda, dos últimos dos exercícios ou recolha as custas 

processuais. 2. Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento do item retro acarretará no indeferimento da petição inicial 

conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, CPC. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-10.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES SPINOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000311-10.2019.8.11.0039. REQUERENTE: IVONETE RODRIGUES 

SPINOLA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Ivonete Rodrigues Spinola ajuizou ação em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, visando o restabelecimento do 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme 

fatos e fundamentos alegados na inicial. 2. Alega, em apertada síntese, 

que por força de sentença proferida nos autos 137304, que tramitou na 

Primeira Vara de Mirassol D’Oeste esteve em gozo do benefício de 

Auxílio-Doença, espécie 31, de nº 5480081914, da data de 25/07/2011 a 

04/04/2018, cujo qual foi cessado pelo Requerido. 3. Junto à inicial, 

acostou os documentos (ID n. 19317036). 4. A decisão de ID n. 19322214, 

indeferiu a antecipação de tutela, deferindo ao autor os benefícios da 

gratuidade da justiça e determinou o agendamento de perícia médica. 5. 

Citado, contestou o réu (ID n. 2447705), sustentando que o autor não 

preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício. 6. Laudo 

médico pericial protocolado em ID n. 24196664. 7. Após, vieram os autos 

conclusos. 8. É o breve relato. Decido. 9. Trata-se de pedido de 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, e 

subsequente a aposentadoria por invalidez formulada pelo requerente, 

que aduz estar incapacitado para o trabalho. 10. De acordo com artigo 59 

da Lei n° 8.213/91, são requisitos para a concessão do benefício 

auxílio-doença: 1. Carência exigida (12 contribuições); 2. Qualidade de 

segurado do autor; 3. Estar incapacitado por mais de 15 (quinze) dias para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 11. No mesmo 

sentido para a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 

8.213/91. Assim, a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por 

invalidez é meramente circunstancial, dependente do grau de 

incapacidade do segurado. A primeira é temporária. A outra é permanente. 

12. Na discussão do primeiro e segundo requisitos não há divergência 

entre as partes, pois até 04/04/2018 o autor esteve em gozo do benefício 

auxílio-doença. 13. Resta-nos, contudo, a análise do terceiro requisito, 

qual seja, o estado de saúde do autor, se é ele portador de enfermidade 

que o torne incapaz – impossibilita a reabilitação – para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. 14. O laudo pericial produzido, 

conclui-se o Sr. Perito que: Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se a presença de incapacidade parcial e permanente para a 

prática da atividade habitual da autora de refiladora. Diagnóstico CID 10: 

M255 Processo degenerativo osteomuscular generalizado, Transtornos de 

Discos Lombares e de outros discos Intervertebrais com Radiculopatia 

(CID M511), Lesões do Ombro (CID M75), Transtornos de Humor (afetivos) 

persistentes (CID F34.4), Hipertensão secundária (CID I15), Dorsopatia não 

especificada (CID M539). Conclui-se a impossibilidade de exercer 

atividades laborais, a autora tem idade avançada, comprometimento do 

eixo da coluna, processo degenerativo osteomuscular generalizado e as 

lesões são evolutivas, há também distúrbio afetivo parcialmente controlado 

com medicação. Além do que permaneceu longo período afastada de seu 

trabalho habitual (desde 2011). 15. As conclusões do perito não foram 

maculadas por provas em sentido contrário. O perito nomeado é de 

confiança do Juízo, não havendo razões que o desabonem. 16. Assim, o 

restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença e sua posterior 

conversão em Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 17. 

Dos Juros e Correição Monetária. 18. Em questão de ordem exarada pelo 

STF as ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% 

ao mês e, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de correção o 

INPC. 19. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por Ivonete Rodrigues Spinola para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a RESTABELECER o 

benefício de Auxílio-Doença ao requerente consistente numa renda 

mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação, ou seja, 04/04/2018 e 
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CONDENAR o réu para CONVERTER o benefício Auxílio-Doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13° (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 30 de agosto de 2019. 20. Acaso 

não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 21. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 22. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 23. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 24. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 25. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 26. Ás 

providências São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-10.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES SPINOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000311-10.2019.8.11.0039. REQUERENTE: IVONETE RODRIGUES 

SPINOLA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Ivonete Rodrigues Spinola ajuizou ação em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, visando o restabelecimento do 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme 

fatos e fundamentos alegados na inicial. 2. Alega, em apertada síntese, 

que por força de sentença proferida nos autos 137304, que tramitou na 

Primeira Vara de Mirassol D’Oeste esteve em gozo do benefício de 

Auxílio-Doença, espécie 31, de nº 5480081914, da data de 25/07/2011 a 

04/04/2018, cujo qual foi cessado pelo Requerido. 3. Junto à inicial, 

acostou os documentos (ID n. 19317036). 4. A decisão de ID n. 19322214, 

indeferiu a antecipação de tutela, deferindo ao autor os benefícios da 

gratuidade da justiça e determinou o agendamento de perícia médica. 5. 

Citado, contestou o réu (ID n. 2447705), sustentando que o autor não 

preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício. 6. Laudo 

médico pericial protocolado em ID n. 24196664. 7. Após, vieram os autos 

conclusos. 8. É o breve relato. Decido. 9. Trata-se de pedido de 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, e 

subsequente a aposentadoria por invalidez formulada pelo requerente, 

que aduz estar incapacitado para o trabalho. 10. De acordo com artigo 59 

da Lei n° 8.213/91, são requisitos para a concessão do benefício 

auxílio-doença: 1. Carência exigida (12 contribuições); 2. Qualidade de 

segurado do autor; 3. Estar incapacitado por mais de 15 (quinze) dias para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 11. No mesmo 

sentido para a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 

8.213/91. Assim, a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por 

invalidez é meramente circunstancial, dependente do grau de 

incapacidade do segurado. A primeira é temporária. A outra é permanente. 

12. Na discussão do primeiro e segundo requisitos não há divergência 

entre as partes, pois até 04/04/2018 o autor esteve em gozo do benefício 

auxílio-doença. 13. Resta-nos, contudo, a análise do terceiro requisito, 

qual seja, o estado de saúde do autor, se é ele portador de enfermidade 

que o torne incapaz – impossibilita a reabilitação – para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. 14. O laudo pericial produzido, 

conclui-se o Sr. Perito que: Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se a presença de incapacidade parcial e permanente para a 

prática da atividade habitual da autora de refiladora. Diagnóstico CID 10: 

M255 Processo degenerativo osteomuscular generalizado, Transtornos de 

Discos Lombares e de outros discos Intervertebrais com Radiculopatia 

(CID M511), Lesões do Ombro (CID M75), Transtornos de Humor (afetivos) 

persistentes (CID F34.4), Hipertensão secundária (CID I15), Dorsopatia não 

especificada (CID M539). Conclui-se a impossibilidade de exercer 

atividades laborais, a autora tem idade avançada, comprometimento do 

eixo da coluna, processo degenerativo osteomuscular generalizado e as 

lesões são evolutivas, há também distúrbio afetivo parcialmente controlado 

com medicação. Além do que permaneceu longo período afastada de seu 

trabalho habitual (desde 2011). 15. As conclusões do perito não foram 

maculadas por provas em sentido contrário. O perito nomeado é de 

confiança do Juízo, não havendo razões que o desabonem. 16. Assim, o 

restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença e sua posterior 

conversão em Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 17. 

Dos Juros e Correição Monetária. 18. Em questão de ordem exarada pelo 

STF as ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 os Juros de mora serão de 1% 

ao mês e, aplicando-se a correção monetária pelos fatores de correção o 

INPC. 19. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por Ivonete Rodrigues Spinola para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a RESTABELECER o 

benefício de Auxílio-Doença ao requerente consistente numa renda 

mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação, ou seja, 04/04/2018 e 

CONDENAR o réu para CONVERTER o benefício Auxílio-Doença em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13° (décimo terceiro) a partir da 

data do laudo médico pericial, ou seja, 30 de agosto de 2019. 20. Acaso 

não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 21. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da 

ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 22. Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 23. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 24. Não havendo outro 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. 25. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 26. Ás 

providências São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-63.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MENDES GONCALVES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON SILVA AMBROZIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000398-63.2019.8.11.0039. AUTOR(A): BEATRIZ MENDES GONCALVES 

LEITE REU: ADAILTON SILVA AMBROZIO 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação 

de Anulação de Casamento ajuizada por Beatriz Mendes Gonçalves Leite 

em desfavor de Adailton Silva Ambrózio, ambos qualificados nos autos. 3. 

Aduz a requerente, em síntese, que se casou com o Requerido em 
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27/07/2018, em regime comunhão parcial de bens. 4. Alega que está 

separada de fato do requerido desde setembro de 2018, ante a existência 

de erro essencial, haja vista a família de o requerido terem sido omissos 

ao falarem que Adailton era portador de esquizofrenia. 5. Narra ainda que 

esse fato era totalmente desconhecido pela Requerente, a qual está 

desde setembro de 2018 separada de fato do Requerido, tendo rompido a 

habitação comum, ante a impossibilidade de manter o casamento. 6. Pugna 

ao final pela anulação do casamento, ante a existência de erro essencial. 

7. Juntamente com a inicial vieram-me os documentos de ID. 19977691. 8. 

Realizada audiência de conciliação, as partes entabularam acordo quanto 

a anulação do casamento. 9. Instado a manifestar-se, o Ministério Público 

opinou pela homologação do acordo. 10. Vieram os autos conclusos. 11. É 

o relatório. 12. Fundamento e decido. 13. O casamento foi celebrado em 

27/07/2018, sendo que a ação anulatória foi proposta em 09 de maio de 

2019. Ou seja, mais de 08 (oito) meses após a celebração do casamento. 

14. Relata a requerente que já no primeiro mês de casados, passou a 

notar que o requerido não expressava carinho e amor, não cumpria com o 

dever de matrimônio (relações sexuais), se recusava a ter comunicação, 

inclusive em devaneios, sequer tinha conhecimento sobre a ocorrência do 

casamento. 15. Narrou que ao questionar o genitor do requerido, este 

informou que o filho era portador de esquizofrenia, fazendo tratamento 

com psiquiatra desde o ano de 2008. 16. Conforme previsto no artigo 

1.550 do Código Civil: Art. 1550. É anulável o casamento: I – de quem não 

completou a idade mínima para casar; II – do menor em idade núbil, quando 

não autorizado por seu representante legal; III- por vício da vontade, nos 

termos dos arts. 1.556 a 1.558; IV- do incapaz de consentir ou manifestar, 

de modo inequívoco, o consentimento; V – realizado pelo mandatário, sem 

que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não 

sobrevindo coabitação entre os cônjuges; VI – por incompetência da 

autoridade celebrante. § 1º Equipara-se à revogação a invalidade do 

mandato judicialmente decretada. § 2º. A pessoa com deficiência mental 

ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua 

vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. 17. 

Ademais, o art. 1.557 do CC, disciplina acerca do direito de anulação do 

casamento pelo erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, senão 

vejamos: Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro 

cônjuge: I – o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, 

sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a 

vida em comum ao cônjuge enganado. II – a ignorância de crime, anterior 

ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. III 

– a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que 

não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por 

contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge 

ou de sua descendência; 18. Em que pese o acordo entabulado entre as 

partes em audiência de conciliação, verifico que não há plenitude 

probatória no processo, havendo apenas mera declaração médico 

psiquiatra, dando conta de que o cônjuge varão é portador de 

esquizofrenia. 19. Consigno que a constatação da esquizofrenia não 

constitui a qualquer momento erro essencial, porquanto se assim fosse, a 

anterioridade da moléstia, ao casamento, passaria a ser de presunção 

obrigatória, devendo ser emitido laudo médico pericial demonstrando que o 

quadro psíquico do requerido enseja a anulação do casamento. 20. Isto 

posto, DETERMINO a realização de perícia médica nomeando, 

independentemente de compromisso, como perito o Dr. Alexandre Augusto 

Sanches Camargo, com endereço profissional na Rua Leonório 

Lourenção, nº 812, Mirassol D’Oeste/MT. 21. Deverá a Secretaria desta 

Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação. 22. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos 

quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem 

como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 

23. Em se tratando de pagamento de honorários de perito em caso de 

assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução 

nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, 

podendo ser majorado para até 03 vezes esse valor (artigo 3º, §1º). 

Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 24. Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece: “§3o Quando o pagamento da 

perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” 25. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado com 

o TJMT. Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não 

haja maiores esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício 

e efetuados os demais atos necessários para o pagamento junto a este 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 26. Após, vistas ao Ministério Público 

para o devido custos legis. 27. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 11 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-78.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000494-78.2019.8.11.0039. AUTOR(A): GENTIL FERREIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação 

de Procedimento Comum proposta por Gentil Ferreira, em face do Instituto 

Nacional De Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos. 3. 

Entrementes, em ID. 25255647, foi juntado aos autos a proposta de acordo 

pela parte requerida. 4. Instado a se manifestar, a parte requerente em ID. 

25811395, manifestou-se favorável à homologação do acordo entabulado 

entre as partes. 5. É o breve relatório. 6. Decido. 7. Perquirindo as 

circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo e, conforme 

se extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o 

referido acordo (ID. 25255647), não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 8. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 9. Consigno, ainda, que 

em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 10. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. 11. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. 12. Publique-se. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-78.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000494-78.2019.8.11.0039. AUTOR(A): GENTIL FERREIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação 
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de Procedimento Comum proposta por Gentil Ferreira, em face do Instituto 

Nacional De Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos. 3. 

Entrementes, em ID. 25255647, foi juntado aos autos a proposta de acordo 

pela parte requerida. 4. Instado a se manifestar, a parte requerente em ID. 

25811395, manifestou-se favorável à homologação do acordo entabulado 

entre as partes. 5. É o breve relatório. 6. Decido. 7. Perquirindo as 

circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo e, conforme 

se extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o 

referido acordo (ID. 25255647), não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 8. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 9. Consigno, ainda, que 

em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. 10. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. 11. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. 12. Publique-se. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-49.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALMISSE MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - 700.164.531-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000095-49.2019.8.11.0039. AUTOR(A): CLEONICE ALMISSE MARIANO 

PROCURADOR: MATHEUS TOSTES CARDOSO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Previdenciária ajuizada por CLEONICE ALMISSE MARIANO contra o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, objetivando a concessão 

de benefício de Auxílio-Doença, subsidiariamente a conversão deste em 

Aposentadoria por Invalidez, com pedido liminar. 2. Alega, em síntese, que 

é segurada da previdência social, sendo portadora de 

ESPONDILOARTROSE CERVICAL; PROTRUSÃO DISCAL, SINDROME 

PARALITICA (CID 10 G83.2); TRANSTORNO DE DISCOS INTEVERTEBRAIS 

(CID 10 M51.0 E 51.1); DORSALGIA (CID 10 54.2); DOR ARTICULAR (CID 

10 M25.5); MIALGIA (CID 10 M 79.1); ARTROSE (CID 10 M19); 

DORSOPATIA (CID 10 53.9), quais a impedem de exercer as atividades 

laborativas. 3. Juntou documentos (ID n. 18070769). 4. Em Decisão de ID n. 

18269582, deferida os benefícios da justiça gratuita a requerente, bem 

como, não foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela. 5. 

Devidamente citado, apresentou contestação, afirmando, em resumo, o 

não preenchimento pela parte autora dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado, em especial a incapacidade (ID n. 

19317216). 6. Impugnação à contestação juntada aos autos (ID n. 

19357358). 7. Laudo médico pericial protocolado em ID n. 21929495. 8. 

Intimadas as partes para manifestar acerca do laudo pericial, a parte 

autora manifestou-se em ID n. 22157065, e a requerida manteve-se inerte. 

9. Após, vieram os autos conclusos. 10. É o breve relato. Decido. 11. 

Desde já de se ressaltar que nos termos do art. 103, parágrafo único da 

Lei n. 8.213/91, o prazo prescricional tocantemente à cobrança de 

eventual valor impago é quinquenal. 12. No mérito, o pedido é 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. 13. Pois bem. Pretende a parte requerente 

a concessão do benefício de Auxílio-Doença e sua posterior conversão 

em Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o deferimento de tal 

benefício faz-se necessário que a parte autora tenha cumprido as 

exigências legais para tal fim, quais sejam: Possuir a carência exigida; 

Encontrar-se na qualidade de segurado; Estar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e definitivamente para o 

desempenho de qualquer atividade laboral para fazer jus ao beneficio de 

aposentadoria por invalidez. 14. Da carência e qualidade de segurado. 15. 

A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis 

para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do 

transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências nos termos 

do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 8.213/1991: “Art. 24. Período de carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências.” ... Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no 

art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 

contribuições mensais. 16. Ademais, considerando que o autor preencheu 

os requisitos da carência, nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 

8.213/91, que foi revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que 

deverá ser aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da 

aquisição do direito, sobre ela recai a garantia inerente ao ato jurídico 

perfeito, a qual, inclusive, implica direito processualmente adquirido. 17. 

Assim, tendo em vista que a vigência da medida provisória e, após, pela 

da Lei 13.457-17, que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, se deu em junho 

de 2017, o texto normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, 

da Lei 8.213/91, revogado pela lei suso mencionada, qual seja: “Havendo 

perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data 

só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 

do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência 

definida para o benefício a ser requerido.” 18. Verifica-se pelo que consta 

nos autos que o requerente realizou o número de contribuições mínimas 

necessárias para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a 

autarquia requerida, com fulcro no art. 24 c/c 25 ambos da Lei n.º 

8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 (revogado) do mesmo diploma 

legal. 19. Do Auxílio Doença 20. Para se obter o estabelecimento do 

benefício de Auxílio-Doença, necessário se faz a comprovação de que a 

parte requerente é segurado da Previdência Social, conforme reza o art. 

59 da Lei 8.213/199, bem como comprovar sua incapacidade para o 

exercício do labor habitual por mais de 15 dias, vejamos: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” 21. Em atenção aos autos verifico que a 

parte autora preencheu todos os requisitos para fazer jus ao benefício de 

auxílio-doença. 22. Da Aposentadoria por Invalidez 23. O benefício da 

aposentadoria por invalidez é assegurada a todos aqueles indivíduos que 

implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe 

garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. 24. Denota-se 

ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação 

para o desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser 

verificada mediante a realização de exame médico-pericial, de acordo com 

o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 8.213/1991, verbis: “Art. 42 - A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. A 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. 25. Deste modo, é necessário que a invalidez seja 

TOTAL e PERMANENTE e que não haja possibilidade de o segurado ser 

reabilitado para exercer outra atividade laborativa, compatível com sua 

condição de saúde. Assim, conclui-se que se a invalidez for parcial e for 

possível a reabilitação da segurada em outra atividade, não será 
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concedida a aposentadoria por invalidez; ao contrário, se a invalidez for 

parcial, mas a reabilitação do segurado se mostrar inviável deverá ser 

concedida a aposentadoria por invalidez. 26. A avaliação da invalidez e da 

(im)possibilidade de reabilitação deverá ser feita com base nas 

peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração os 

aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (STJ. 2ª 

Turma. AgRg no AREsp 283.029-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado 

em 9/4/2013). 27. Neste sentido, a Súmula 47 da TNU “Uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez”. 28. Por fim, a jurisprudência do STJ é firme 

no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo 

considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais 

do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao 

trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a 

invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção 

orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada 

indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 14/2/2012). 29. No que concerne ao beneficio de 

Aposentadoria por invalidez verifico que a parte autora não faz jus, sendo 

possível a sua recuperação para o trabalho habitual conforme laudo 

pericial. 30. Nesse sentido, o médico perito em seu laudo concluiu que: 

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de 

incapacidade laboral total e temporária de 6- 8 meses para a prática da 

atividade habitual da autora de rurícola. Diagnósticos: espondiloartrose 

cervical; protrusão discal; transtorno de discos intervertebrais (CID 10 

M51.0 E 51.1); dorsalgia (CID 10 54.2); dor articular (CID 10 M25.5); mialgia 

(CID 10 M 79.1). Conclui-se a necessidade de realizar tratamento com uso 

de medicação específico e fisioterapia motora (de forma coadjuvante) e 

acompanhamento médico. Atualmente não há condições de realizar suas 

atividades laborativas de forma conjunta ao trabalho, dai se nota a 

necessidade da concessão do benefício de auxilio doença. Há 

necessidade de cogitar tratamento cirúrgico da coluna já que há mais de 

três anos de tratamento conservador sem melhora clínica. 31. As 

conclusões do perito não foram maculadas por provas em sentido 

contrário. O perito nomeado é de confiança do Juízo, não havendo razões 

que o desabonem. 32. Deste modo, entendo que deve ser tão-somente 

concedido o benefício de Auxílio-Doença, desde o requerimento 

administrativo, considerando que àquela data já se encontrava 

incapacitado para o laboro. 33. Dos Juros e Correição Monetária. Em 

questão de ordem exarada pelo STF na ADI 4357 este se pronunciou da 

seguinte forma: “[...] 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os 

créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários 

deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública 

corrige seus créditos tributários”. 34. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

pela parte autora para CONCEDER o benefício de Auxílio-Doença, pelo 

período de 08 (oito) meses, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

da data do indeferimento administrativo, ou seja, 04/08/2016, DEVENDO a 

requerente participar de programa de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social. 

35. Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao 

INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

36. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos: a) correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. 37. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 38. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação. 39. Não 

havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil. 40. Publique-se. 41. Registre-se. 

42. Intime-se. 43. Cumpra-se. 44. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 12 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-95.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDALVO RIBEIRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão de Tempestividade Processo: 

1000952-95.2019.8.11.0039; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição (Art. 55/6), Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), 

Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/empregador)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação fora apresentada 

tempestivamente pelo requerido. S JOSÉ Q MARCOS, 16 de março de 

2020 SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E 

INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio 

Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000435-90.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CANDIDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000435-90.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MIGUEL CANDIDO DOS REIS 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. 

Miguel Candido dos Reis ajuizou ação em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, visando o restabelecimento do auxílio-doença e sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, conforme fatos e fundamentos 

alegados na inicial. 2. Junto à inicial, acostou os documentos (ID n. 

20374311). 3. A decisão de ID n. 20389615 deferiu ao autor os benefícios 

da gratuidade da justiça, bem como, o agendamento da perícia médica. 4. 

Citado, contestou o réu (ID n. 20778206), sustentando que o autor não 

preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício. 5. 

Impugnação à contestação juntada aos autos em ID n. 20843668. 6. Laudo 

médico pericial protocolado em ID n. 25133830. 7. Juntado o laudo médico 

pericial, o réu quedou-se inerte, e, o autor apresentou parecer favorável 

ao pleito. 8. Após, vieram os autos conclusos. 9. É o breve relato. Decido. 

10. Trata-se de pedido de restabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, e subsequente a aposentadoria por invalidez formulada 

pelo requerente, que aduz estar incapacitado para o trabalho. 11. De 

acordo com artigo 59 da Lei n° 8.213/91, são requisitos para a concessão 

do benefício auxílio-doença: 1. Carência exigida (12 contribuições); 2. 

Qualidade de segurado do autor; 3. Estar incapacitado por mais de 15 

(quinze) dias para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

12. No mesmo sentido para a aposentadoria por invalidez, nos termos do 

art. 42 da Lei 8.213/91. Assim, a diferença entre o auxílio-doença e a 

aposentadoria por invalidez é meramente circunstancial, dependente do 

grau de incapacidade do segurado. A primeira é temporária. A outra é 

permanente. 13. Na discussão do primeiro e segundo requisitos não há 

divergência entre as partes, pois até 30/11/2018 o autor esteve em gozo 

do benefício auxílio-doença. 14. Resta-nos, contudo, a análise do terceiro 

requisito, qual seja, o estado de saúde do autor, se é ele portador de 

enfermidade que o torne incapaz – impossibilita a reabilitação – para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 15. O laudo pericial 

produzido, conclui-se o Sr. Perito que “Periciado apresenta 
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comprometimento vascular e impotência funcional de pé esquerdo. 

Periciado com incapacidade permanente total no momento”. 16. As 

conclusões do perito não foram maculadas por provas em sentido 

contrário. O perito nomeado é de confiança do Juízo, não havendo razões 

que o desabonem. 17. Assim, o restabelecimento do benefício de 

Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez 

é medida que se impõe. 18. Dos Juros e Correição Monetária. 19. Em 

questão de ordem exarada pelo STF as ações DEPOIS da Lei 11.430/2006 

os Juros de mora serão de 1% ao mês e, aplicando-se a correção 

monetária pelos fatores de correção o INPC. 20. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

Miguel Candido dos Reis para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS a RESTABELECER o benefício de Auxílio-Doença ao 

requerente consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data da 

cessação, ou seja, 30/11/2018, devendo ser observada a prescrição 

quinquienal, e CONDENAR o réu para CONVERTER o benefício 

Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13° (décimo 

terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou seja, 16/08/2019. 21. 

Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

22. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos: a) correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. 23. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001. 24. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação. 25. Não 

havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil. 26. Ás providências. 27. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001976-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SEVERINO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão de Tempestividade Processo: 

1001976-48.2019.8.11.0011; Valor causa: R$ 30.355,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

contestação fora apresentada no prazo legal. S JOSÉ Q MARCOS, 16 de 

março de 2020 SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. 

Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001975-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SEVERINO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão de Tempestividade Processo: 

1001975-63.2019.8.11.0011; Valor causa: R$ 30.910,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

contestação fora apresentada dentro do prazo legal. S JOSÉ Q MARCOS, 

16 de março de 2020 SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. 

Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000410-77.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO WINCK YAMAMOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZE JOSE DE MATOS (REU)

Outros Interessados:

JOAO JOSE MOREIRA FILHO (CONFINANTES)

CLODOALDO COSTA DE SOUZA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000410-77.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARCOS ANTONIO WINCK 

YAMAMOTO REU: NILZE JOSE DE MATOS 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação 

de Usucapião Extraordinário ajuizada por Marcos Antônio Winck 

Yamamoto, em desfavor do espólio de Maria José de Assis Mattos, 

representado pelo inventariante, Nilze José de Matos, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Citado o requerido em ID n. 21311720, este 

compareceu à solenidade designada para o dia 02/07/2019. 4. Em ID. N. 

21320213, fora acostado aos autos o termo de audiência de conciliação, 

na oportunidade as partes entabularam acordo, cuja forma está descrita 

em ID. mencionado. 5. É o sucinto relato. DECIDO. 6. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 7. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos, sendo certo, ademais, que os 

procuradores dos litigantes possuem poderes para transigir. 8. Desta 

forma, diante do termo de acordo apresentado (ID n. 21320213), a 

homologação é medida de rigor. 9. Ante o exposto, para que surtam seus 

jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

celebrada entre as partes, julgando o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 10. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 11. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, 

devendo ser rateadas as despesas. 12. Transitada em julgado a presente 

sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. Cumpra-se. 

Publique-se. Intime-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000410-77.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO WINCK YAMAMOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO OAB - MT22608/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZE JOSE DE MATOS (REU)

Outros Interessados:

JOAO JOSE MOREIRA FILHO (CONFINANTES)
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CLODOALDO COSTA DE SOUZA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000410-77.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARCOS ANTONIO WINCK 

YAMAMOTO REU: NILZE JOSE DE MATOS 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação 

de Usucapião Extraordinário ajuizada por Marcos Antônio Winck 

Yamamoto, em desfavor do espólio de Maria José de Assis Mattos, 

representado pelo inventariante, Nilze José de Matos, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Citado o requerido em ID n. 21311720, este 

compareceu à solenidade designada para o dia 02/07/2019. 4. Em ID. N. 

21320213, fora acostado aos autos o termo de audiência de conciliação, 

na oportunidade as partes entabularam acordo, cuja forma está descrita 

em ID. mencionado. 5. É o sucinto relato. DECIDO. 6. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 7. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos, sendo certo, ademais, que os 

procuradores dos litigantes possuem poderes para transigir. 8. Desta 

forma, diante do termo de acordo apresentado (ID n. 21320213), a 

homologação é medida de rigor. 9. Ante o exposto, para que surtam seus 

jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

celebrada entre as partes, julgando o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 10. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 11. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, 

devendo ser rateadas as despesas. 12. Transitada em julgado a presente 

sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. Cumpra-se. 

Publique-se. Intime-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000410-77.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO WINCK YAMAMOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO OAB - MT22608/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZE JOSE DE MATOS (REU)

Outros Interessados:

JOAO JOSE MOREIRA FILHO (CONFINANTES)

CLODOALDO COSTA DE SOUZA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000410-77.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARCOS ANTONIO WINCK 

YAMAMOTO REU: NILZE JOSE DE MATOS 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação 

de Usucapião Extraordinário ajuizada por Marcos Antônio Winck 

Yamamoto, em desfavor do espólio de Maria José de Assis Mattos, 

representado pelo inventariante, Nilze José de Matos, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Citado o requerido em ID n. 21311720, este 

compareceu à solenidade designada para o dia 02/07/2019. 4. Em ID. N. 

21320213, fora acostado aos autos o termo de audiência de conciliação, 

na oportunidade as partes entabularam acordo, cuja forma está descrita 

em ID. mencionado. 5. É o sucinto relato. DECIDO. 6. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 7. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos, sendo certo, ademais, que os 

procuradores dos litigantes possuem poderes para transigir. 8. Desta 

forma, diante do termo de acordo apresentado (ID n. 21320213), a 

homologação é medida de rigor. 9. Ante o exposto, para que surtam seus 

jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

celebrada entre as partes, julgando o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 10. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 11. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, 

devendo ser rateadas as despesas. 12. Transitada em julgado a presente 

sentença, ao arquivo, com as anotações de praxe. 13. Cumpra-se. 

Publique-se. Intime-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000786-63.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL GRACIANO MARTINS - ME (REQUERIDO)

PASCOAL GRACIANO MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000786-63.2019.8.11.0039. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REQUERIDO: PASCOAL GRACIANO 

MARTINS - ME, PASCOAL GRACIANO MARTINS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE, 

em face de PASCOAL GRACIANO MARTINS - ME, ambos qualificados nos 

autos. 2. A parte autora carreou aos autos acordo entabulado entre as 

partes em ID. 25751608, pugnando pela homologação. 3. É o relatório. 4. 

Fundamento e decido. 5. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 6. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

7. Verifico que as cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenchem os requisitos legais. Os acordantes ajustaram sobre a forma 

de pagamento por parte do executado, conforme clausula “c)” do referido 

acordo. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. 8. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a 

auto composição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 9. Consigno 

ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes 

valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 10. 

Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, se houver, 

sendo rateadas entre ambas. 11. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. 12. Publique-se. 13. 

Registre-se. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 06 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000154-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ZARZENON CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))
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VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000154-37.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GERALDO ZARZENON 

CARDOSO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS 1. Vistos. 2. Considerando que o presente feito 

ainda pende de realização de perícia, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. 3. Deverá a Secretária desta Vara agendar a 

data da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 4. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 5. Para o expert 

nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da Tabela II da 

Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 

600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da 

referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I 

da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 6. Consigno que, com 

a nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, 

a regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 7. Isto posto, DETERMINO que o perito 

nomeado estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se 

URGENTENTE. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000154-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ZARZENON CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000154-37.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GERALDO ZARZENON 

CARDOSO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS 1. Vistos. 2. Considerando que o presente feito 

ainda pende de realização de perícia, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. 3. Deverá a Secretária desta Vara agendar a 

data da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 4. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 5. Para o expert 

nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da Tabela II da 

Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 

600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da 

referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I 

da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 6. Consigno que, com 

a nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, 

a regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 7. Isto posto, DETERMINO que o perito 

nomeado estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se 

URGENTENTE. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000154-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ZARZENON CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000154-37.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GERALDO ZARZENON 

CARDOSO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL - INSS 1. Vistos. 2. Considerando que o presente feito 

ainda pende de realização de perícia, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. 3. Deverá a Secretária desta Vara agendar a 

data da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 4. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 5. Para o expert 

nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da Tabela II da 

Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 

600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da 

referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I 

da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 6. Consigno que, com 

a nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, 

a regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 7. Isto posto, DETERMINO que o perito 

nomeado estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se 

URGENTENTE. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000154-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ZARZENON CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000154-37.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GERALDO ZARZENON 

CARDOSO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS 1. Vistos. 2. Considerando que o presente feito 

ainda pende de realização de perícia, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. 3. Deverá a Secretária desta Vara agendar a 

data da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 4. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 5. Para o expert 

nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da Tabela II da 

Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 

600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da 

referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I 

da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 6. Consigno que, com 

a nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, 

a regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 7. Isto posto, DETERMINO que o perito 

nomeado estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se 

URGENTENTE. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000154-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ZARZENON CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000154-37.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GERALDO ZARZENON 

CARDOSO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS 1. Vistos. 2. Considerando que o presente feito 

ainda pende de realização de perícia, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. 3. Deverá a Secretária desta Vara agendar a 

data da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 4. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 
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incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 5. Para o expert 

nomeado, fixo honorários periciais no valor máximo da Tabela II da 

Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 

600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da 

referida resolução –, devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I 

da mesma resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 6. Consigno que, com 

a nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, 

a regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 7. Isto posto, DETERMINO que o perito 

nomeado estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se 

URGENTENTE. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de março de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000001-47.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LUCIA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REU)

FELIPE MARCOS DOMINGUES SILVA (REU)

MUNICIPIO DE SAPEZAL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, APRESENTAR PETIÇÃO CONTENDO O RESUMO DA 

PETIÇÃO INICIAL, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A EXPEDIÇÃO DO 

COMPETENTE EDITAL DE CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000504-05.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY GOMES PAULINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21395-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000504-05.2019.8.11.0078. IMPETRANTE: 

VALDINEY GOMES PAULINO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - VALCIR CASAGRANDE Tendo em 

vista a apresentação de recurso de apelação pelo impetrante, RECEBO-O 

e determino a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, CPC). Após, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 

10 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000115-83.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINO HERPICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000115-83.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

ERVINO HERPICH REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Diante da decisão do STF em sede do Recurso 

Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão geral e 

pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento administrativo 

indeferido, para fim de posterior judicialização da matéria, fixo à parte 

autora o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de tal comprovação, sob 

pena de extinção do feito. Com a vinda ou decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30706 Nr: 1779-60.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO TONOL PAIM, EBRAIN 

ALFREDO PAIM, SÔNIA MARIA BRUGNOROTTO PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte requerente para que se manifeste no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76666 Nr: 1118-03.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMESSIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, AMARILDO JOSE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34802 Nr: 2154-90.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAMPIDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO 
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SANTAMARIA - OAB:15906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado(a), para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (Fazenda 

Irmãos Campidelli), para zona rural, faz-se necessário mencionar a 

localidade onde ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70055 Nr: 1562-41.2011.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROBERTO NAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca do prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106210 Nr: 4662-91.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA 

SILVA - OAB:26107

 SENTENÇA

Após o regular trâmite processual, ante a inércia do executado, foi 

expedido mandado de prisão civil em seu desfavor, o qual, consoante se 

infere à ref. 46, foi devidamente cumprido em 10.03.2020.

Posteriormente, foi acostado aos autos termo de acordo formulado entre 

as partes, visando pôr fim à demanda e a expedição do respectivo alvará 

de soltura.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Da análise dos autos, verifico a inexistência de vícios capazes de macular 

a avença formulada entre as partes, afigurando-se, pois, imperiosa a 

homologação do acordo.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do CPC/2015.

 Expeça-se imediatamente o competente alvará de soltura em favor de 

TIAGO LEMOS AZEVEDO, devendo ser imediatamente cumprido, salvo se 

por outro motivo não dever permanecer preso.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais. 

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após o 

transcurso de 30 (trinta) dias, arquive-se, com as cautelas legais e as 

baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 114753 Nr: 4906-83.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA BERNARDES, 

CARLEANDRO VIEIRA BONIFÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 DECISÃO

Determino o desmembramento do feito em relação ao corréu solto 

Carleandro Vieira Bonifácio.

Após, intime-se o advogado do réu Leandro da Silva Bernardes, Dr. Rafael 

Evangelista da Silva, para anexar aos autos procuração e ao mesmo 

tempo apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias.

Apresentada defesa, conclusos para designação de audiência.

Decorrido o prazo in albis, remetam-se os autos a DPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114753 Nr: 4906-83.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA BERNARDES, 

CARLEANDRO VIEIRA BONIFÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Intima-se a defesa técnica do réu LEANDRO DA SILVA BERNARDES para 

anexar aos autos Procuração e apresentar Resposta à Acusação no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123400 Nr: 3579-69.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARCY FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986/A

 Intima-se a Defesa Técnica do réu a apresentar no prazo de 05 (cinco) 

dias as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125904 Nr: 1129-22.2020.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICKAEL MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA A MARCELO 

COSTA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1 – Pagamento de fiança no valor de 

R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais);2 - Comparecimento bimestral 

neste juízo para informar e justificar suas atividades;3 – Proibição de 

ausentar-se da Comarca de Sapezal-MT, por prazo superior a 15 (quinze) 

dias, sem prévia autorização judicial;4 – Comparecer a todos os atos 

processuais;5- Proibição de cometer novos ilícitos penais.Cientifique-se o 

indiciado que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, 

dentre outras consequências, o restabelecimento de sua prisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 762 de 788



preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP. Comprovado o 

pagamento, expeça-se alvará de soltura em favor do indiciado, salvo se 

por outro motivo deva permanecer preso. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125910 Nr: 1136-14.2020.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELVANO GONÇALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 (...).Apesar dos argumentos trazidos pela defesa de que a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão seria adequada, tenho que tais 

medidas são insuficientes para resguardar a garantia da ordem pública, 

mormente porque o acusado responde a outras duas ações penais em 

andamento pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de 

fogo e pela prática do crime de receptação (códigos 118158 e 116228), o 

que demostra a reiteração criminosa/delitiva do acusado apta a manter a 

medida extrema.Outrossim, sabe-se que eventuais condições pessoais 

favoráveis do suspeito e a invocação do princípio da presunção de 

inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação 

cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva 

que autorizem a decretação da medida extrema.Assim, demonstrada a 

imprescindibilidade da prisão preventiva do indiciado, não há que se falar 

em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do 

CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da 

medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de 

Processo Penal.Posto isto, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do acusado GELVANO 

GONÇALVES DE ABREU.Ciência ao MPE e a Defesa.Aguarde-se a 

distribuição da Ação Penal e apense-se. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125912 Nr: 1140-51.2020.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR WERNECK TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE LIMA MICHELS 

DE OLIVEIRA - OAB:7300-MT

 DECISÃO

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de ADEMIR WERNECK TORRES, já qualificado nos autos.

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ref. 17).

 É o breve relato.

 Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as razões 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a 

defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública.

Apesar dos argumentos trazidos pela defesa de que a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão seria adequada, tenho que tais 

medidas são insuficientes para resguardar a garantia da ordem pública, 

mormente porque o indiciado foi flagrado com quantidade expressiva de 

entorpecente, a saber, 1.026 kg (um quilo e vinte e seis gramas), o que 

demostra a sua periculosidade.

Outrossim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis e a 

invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, 

por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros 

requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da 

medida extrema.

 Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do 

indiciado, não há que se falar em revogação ou substituição por outra 

medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os 

pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o 

artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Posto isso, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado ADEMIR WERNECK TORRES.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Aguarde-se a distribuição da Ação Penal e apense-se. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110699 Nr: 2463-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que a intimação via DJe de ref. 17 foi efetivada à causídico 

diverso do indicado à ref. 13, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a 

certidão retro. Por conseguinte, intime-se o exequente para que, em 05 

(cinco) dias, recolha a diligência do Oficial de Justiça, nos termos da 

certidão de ref. 15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72377 Nr: 1923-24.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER EDUARDO DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Nos termos do artigo 5°, §3°, do Provimento n°31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 43. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum local aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124010 Nr: 3834-27.2019.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEYCE MICAELLY FELIX DA SILVA, LINDOMAR 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a 

decretação da prisão preventiva do acusado Lindomar Vargas, na medida 

em que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar 

a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do 

cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem 

pública.Destarte, apesar dos argumentos trazidos pela defesa de que a 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria adequada, 

tenho que tais medidas são insuficientes para resguardar a aplicação da 

lei penal e a garantia da ordem pública, mormente porque o acusado está 

sendo indiciado pela prática dos delitos de estupro e fornecimento de 
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bebida alcoólica, tendo como vítimas 05 (cinco) adolescentes, o que 

demostra a periculosidade do acusado apta a manter a medida 

extrema.Por fim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis e 

a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, 

por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros 

requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da 

medida extrema. Posto isto, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do acusado LINDOMAR 

VARGAS.Ademais, quanto ao pedido de mudança de domicílio postulado 

pela acusada Jeyce Micaelly Felix da Silva, verifico que não há óbice para 

o deferimento do pedido formulado, eis que a investigada informou aos 

autos o endereço em que pretende residir, além de que demonstrou estar 

em período gestacional e que seus familiares residem em Tangará da 

Serra/MT, conforme documentos acostados à ref. 37.Dessa forma, 

DEFIRO o pedido formulado pela defesa de JEYCE MICAELLY FELIX DA 

SILVA, na medida em que AUTORIZO sua mudança de domicilio para a 

cidade de Tangará da Serra/MT, (Rua 19-A, n. 1904-W, Bairro Jardim 

Itália), devendo manter seu endereço e informação de atividade laboral 

atualizados e comparecer a todos os atos judicias para os quais for 

intimada, sob pena de decretação da prisão preventiva.Ciência ao MPE e a 

Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98041 Nr: 738-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ALBERTO RETTORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUISMAR JOSÉ SOUTO, ADRIANA 

RIBAS TREVIZOLI SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432

 De outro vértice, no tocante à alegação de que o título exequendo é objeto 

de fraude, vislumbro inadequação da via eleita pela parte executada, 

posto que o argumento ventilado não se trata de matéria de ordem pública, 

não podendo, via de consequência, ser reconhecida de ofício pelo 

magistrado, carecendo, para sua elucidação, dilação probatória.(...) ANTE 

O EXPOSTO, e sem mais delongas, REJEITO a exceção de 

pré-executividade manejada pela parte executada. Intime-se o exequente 

para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se objetivamente em 

prosseguimento. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001340-75.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATARINE SANTOS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1001340-75.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

KATARINE SANTOS CUNHA Analisados os autos e considerando-se a 

desistência da parte autora, homologo-a e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do NCPC. As custas pela parte requerente. Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios porque 

não houve citação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P. 

R. I. SAPEZAL, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001391-86.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1001391-86.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ANDERSON DA SILVA MARTINS Analisados os autos e considerando-se 

a desistência da parte autora, homologo-a e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do NCPC. As custas já foram pagas. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios porque não houve 

citação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P. R. I. 

SAPEZAL, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-25.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DOS ANJOS COSTADELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000093-25.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROSANA MARIA DOS 

ANJOS COSTADELLI Analisados os autos e considerando-se a 

desistência da parte autora, homologo-a e determino a extinção do 

presente feito, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do NCPC. As custas pela parte requerente. Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios porque 

não houve citação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P. 

R. I. SAPEZAL, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-25.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PACHECO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte recorrida para apresentar as suas contrarrazões, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-46.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CASTILHO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, nas pessoas de seus advogados devidamente 

habilitados nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 107/07/2020 às 13:30, na sala do CEJUSC.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-20.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. VARNIER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RAQUEL VARNIER (REQUERIDO)

KLEITON KLITZKE DA PAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000363-20.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DATACON CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE EIRELI - EPP REQUERIDO: R. VARNIER & CIA LTDA - ME, 

KLEITON KLITZKE DA PAZ, RAQUEL VARNIER Vistos etc. Recebe-se o 

petitório acostado no ID. 21091771 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais. Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, 

intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor pleiteado. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito 

será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado 

de 10%. Nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, cientifique-se o executado 

de que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do especificado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe. 

Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz De Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001145-90.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, para querendo, no prazo legal, apresente 

impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-36.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte recorrida para querendo apresentar contrrazões dentro 

do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010266-28.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN JOSEFA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, para manifestar-se o que de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-04.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LEME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 15/07/2019 às 13:00hs, na sala de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-04.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LEME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte recorrida para apresentar as suas contrarrazões, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-48.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DOS SANTOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-42.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE LARA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-18.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 765 de 788



legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-33.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-55.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-33.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-84.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-44.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARA NICELY DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANE AGUIAR FROES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 10 DIAS 

Dados do Processo: Processo: 8010112-44.2015.8.11.0078 Valor causa: 

R$ 860,19 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) EXEQUENTE: MARA NICELY DA SILVA - EPP EXECUTADO: 

ORLEANE AGUIAR FROES Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: 

ORLEANE AGUIAR FROES Endereço: Avenida JAU, S/N, LAN HOUSE NET 

SAY, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000 Despacho/Decisão: 

Vistos. Não há que se falar em citação por edital, uma vez que, citada, a 

parte executada não compareceu à audiência de conciliação. No mais, a 

parte exequente requer a penhora online dos valores devidos, totalizando 

a quantia de R$ 1.525,38, conforme cálculo acostado no Mov. 54.2. Posto 

isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão 

o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados. Os autos permanecerão no Gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o 

executado deverá ser intimado, nos termo do artigo 841 do CPC. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA para que, atualmente em lugar incerto e não sabido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pague o 

valor pleiteado, acrescido de custas, se houver. Valor da Execução: 

860,19 (oitocentos e sessenta reais e dezenove centavos). Advertência: 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogados de 10 

%. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bruna 

Chagas Bizelli, digitei. SAPEZAL, 24 de julho de 2017. BRUNA CHAGAS 

BIZELLI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SAPEZAL E INFORMAÇÕES: AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000 - TELEFONE: (65) 33831877

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-23.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DERALDINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte requerida, nas pessoas de seus(suas) advogados(as) 

devidamente habilitados(as), do inteiro teor da r. sentença prolatada nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-33.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE as partes recorridas, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-97.2017.8.11.0078
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Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DUVIRGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-65.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DECRACIO TEODORO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON MODESTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

A MODESTO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para ciência 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, devendo impulsionar o processo 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-52.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEW CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELULARES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN 08124705917 (EXECUTADO)

ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000195-52.2017.8.11.0078. EXEQUENTE: NEW CELL COMERCIO E 

MANUTENCAO DE CELULARES LTDA - ME EXECUTADO: ANDRESSA 

MEIRELLES ZAMBERLAN 08124705917, ANDRESSA MEIRELLES 

ZAMBERLAN Vistos etc. Indefiro o pleito de id. 25495237, tendo em vista 

que o que dispõe o artigo 18, §2º, da Lei 9.099/95. “Art. 18. A citação 

far-se-á: (...) § 2º Não se fará citação por edital.”. Assim, intime-se a parte 

autora, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. SAPEZAL, 14 de novembro de 2019. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-82.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA ARAUJO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-30.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER DE CARVALHO BATISTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA APARECIDA CIMARDI OAB - SP113880 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Ofício de remessa autos 

1000082-30.2019.8.11.0078 Sapezal - MT, 15 de março de 2020. 

Referência: Processo: 1000082-30.2019.8.11.0078 INTERESSADO: 

WELBER DE CARVALHO BATISTA REQUERIDO: ESTADO DE SAO PAULO 

Excelentíssimo(a): Remeto a Vossa Excelência os autos de número 

1000082-30.2019.8.11.0078 para apreciação do(s) recurso(s ) 

interposto(s). Respeitosamente, Daniel de Sousa Campos Juiz de Direito 

(assinado digitalmente) AO(À) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) 

PRESIDENTE(A) DA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, s/nº Anexo Administrativo - Dês. Antônio Arruda do TJ/MT 

Centro Político Administrativo - CEP: 78.050-970 Telefone: (65) 3617-3847

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-63.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000289-63.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DAIANY CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Ante o teor do acórdão proferido pela 

Superior Instância, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre o retorno dos autos e requererem o que for de direito. 

Transcorrido in albis o prazo supra, remetam-se os autos ao arquivo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-63.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000289-63.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DAIANY CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Ante o teor do acórdão proferido pela 

Superior Instância, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre o retorno dos autos e requererem o que for de direito. 

Transcorrido in albis o prazo supra, remetam-se os autos ao arquivo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-52.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LERNER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19/11/2019, ÀS 15 HORAS.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010286-19.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VIEIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010286-19.2016.8.11.0078. EXEQUENTE: WANDERSON VIEIRA DA 

COSTA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Com o trânsito em julgado, 

antes mesmo da promoção do cumprimento de sentença pela parte autora, 

o demandado acostou ao feito comprovante de quitação do valor fixado na 

sentença condenatória (id 21091636) e, na sequência, informou ter 

excluído os dados da requerente dos órgãos de proteção ao crédito (id 

27646725). Assim, intime-se a parte requerente para que decline os dados 

bancários, no prazo de 05 dias, a fim de viabilizar a expedição do 

competente alvará de levantamento. Ao mesmo tempo, requisite-se a 

vinculação dos valores depositados. Intimem-se. Sapezal/MT, 16 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010045-45.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA IND. E COM. DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA PROENCA PAZ (EXECUTADO)

ANDRE LUIS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010045-45.2016.8.11.0078. EXEQUENTE: TEMPER ROSA IND. E COM. DE 

VIDROS LTDA - ME EXECUTADO: ANDRE LUIS DE ALMEIDA, ODILA 

PROENCA PAZ Considerando que a petição de id 27963039 é estranha ao 

processo, determino seu desentranhamento e, por conseguinte, intime-se 

a exequente para que se manifeste objetivamente quanto à certidão de id 

26338887, por meio da qual ressai a informação de citação parcial dos 

executados. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-92.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIAU (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19/11/2019, ÀS 13 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-88.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RENATO GARCIA RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 10/09/2019 às 13:00hs, na sala de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-95.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA INES FABRIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

RAFAEL COELHO CASAGRANDE EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE A PARTE AUTORA DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

REDESIGNADA PARA 29/05/2020 13:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SAPEZAL. NA SALA DO JUÍZADO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-52.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LERNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000960-52.2019.8.11.0078. REQUERENTE: SOUTO & BASSETO LTDA - 

ME REQUERIDO: ANDRE RICARDO LERNER Certifique a Secretaria Judicial 

quanto ao retorno do AR e, na hipótese da correspondência não ter sido 

devolvida, expeça-se novo documento de citação ao requerido, 

observando-se o endereço declinado ao id 26399355. Designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de abril de 2020, às 16h00. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-46.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DUTRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSITANIA ANTONIA DE JESUS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000359-46.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ILMA DUTRA PAULINO 

REQUERIDO: LUSITANIA ANTONIA DE JESUS Recebo o cumprimento de 

sentença e determino as alterações necessárias no sistema PJE, nos 

termos do artigo 1.028, §4º, da CNGC. Intime-se a parte executada para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do 

FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-97.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000429-97.2018.8.11.0078. REQUERENTE: RONALDO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Recebo o cumprimento de sentença. Intime-se 

a parte executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias 

(NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, 

§ 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa 

incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do 

enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000158-25.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI PRISCILA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000158-25.2017.8.11.0078. EXEQUENTE: DAIANI PRISCILA BUENO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Perlustrando os autos, verifico que pretende o 

exequente o cumprimento da sentença que condenou o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios e litigância de má-fé. Todavia, 

consoante se dessume da sentença de id 16694189, por ser o executado 

beneficiário da gratuidade judiciária, remanesce suspensa a exigibilidade 

do débito exequendo. Ante o exposto, não tendo o exequente 

demonstrado que deixou de existir situação de insuficiência de recursos 

do executado, determino a remessa dos autos em epígrafe ao arquivo, 

mediante adoção das anotações e formalidades de praxe. Às 

providências. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-37.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000336-37.2018.8.11.0078. REQUERENTE: SINARA DA SILVA FRANCA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Recebo o 

cumprimento de sentença, proceda-se a Secretaria com as anotações 

necessárias junto ao Sistema PJe. Intime-se a parte executada para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do 

FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-56.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KOROLYNE LOHAYNE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000477-56.2018.8.11.0078. REQUERENTE: KOROLYNE LOHAYNE LEITE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Recebo o 

cumprimento de sentença, proceda-se a Secretaria com as anotações 

necessárias junto ao Sistema PJe. Intime-se a parte executada para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do 

FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-30.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010143-30.2016.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDINEI ANTUNES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Recebo o pedido retro como cumprimento de sentença. 

Proceda-se a Secretaria com as anotações necessárias junto ao Sistema 

PJe. Intime-se a parte executada para pagamento do valor devido, no 

prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o 

pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). 

Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar 

honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-95.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000067-95.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JEAN CARLO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME, 

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP INDEFIRO o pleito de id. 29803625, 

tendo em vista que o disposto no artigo 18, §2º, da Lei 9.099/95, in verbis: 

“Art. 18. A citação far-se-á: (...) § 2º Não se fará citação por edital.” 

Considerando que o enunciado citado pelo requerente refere-se apenas a 

processo de execução, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010194-41.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARA NICELY DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GOMES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010194-41.2016.8.11.0078. EXEQUENTE: MARA NICELY DA SILVA - EPP 

EXECUTADO: ROSIMEIRE GOMES DE ARAUJO Considerando que restou 

infrutífera a penhora online realizada anteriormente, defiro o pedido retro 

bloqueio de veículos que eventualmente estejam em nome da parte 

executada, via Sistema RENAJUD. Esgotados os meios para tentativa de 

penhora de bens, defiro o pedido para inclusão do nome da parte 

executada no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema 

SERASAJUD. Por conseguinte, deverá a Secretaria Judicial dar 

prosseguimento a inscrição junto ao Serasa e SPC, com fulcro no artigo 

782, § 3°, § 4°, do Código de Processo Civil. Efetivados os atos acima, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie o prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 

16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-41.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES SOUSA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. SANTOS - EQUIPAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO OAB - PR10676 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010205-41.2014.8.11.0078. REQUERENTE: JAMES SOUSA NASCIMENTO 

REQUERIDO: E. C. SANTOS - EQUIPAMENTOS - ME Considerando que 

restou parcialmente frutífera a penhora online realizada anteriormente, 

defiro o pedido retro bloqueio de veículos que eventualmente estejam em 

nome da parte executada e de seu sócio, via Sistema RENAJUD. Após, 

intime-se o executado para manifestar-se quanto à penhora de id 

28854716. Efetivados os atos acima, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o prosseguimento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-69.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA CASARAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MORAES DIAS (REQUERIDO)

DANIELA APARECIDA STORER DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000168-69.2017.8.11.0078. REQUERENTE: IMOBILIARIA CASARAO LTDA 

- ME REQUERIDO: FRANCISCO MORAES DIAS, DANIELA APARECIDA 

STORER DIAS Inicialmente, indefiro o pedido de id 28443205, posto que 

inexiste previsão legal para extensão do ato citatório frutífero em face do 

corréu não citado. De igual modo, indefiro o pedido de id 28662174, na 

medida em que sequer foi proferida sentença nos autos, não havendo, 

pois, que se falar em cumprimento de execução com penhora de valores. 

Por oportuno, determino a intimação da autora para manifestar-se 

objetivamente em 05 (cinco) dias, declinando o endereço em que o 

demandado Francisco Moraes Dias poderá ser localizado. Oportunamente, 

tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-09.2012.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA CASARAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILVANE DE ANDRADE (REQUERIDO)

EVELINE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS CRISTIANO ZAMAIO OAB - SP415280 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010050-09.2012.8.11.0078. REQUERENTE: IMOBILIARIA CASARAO LTDA 

- ME REQUERIDO: EVELINE OLIVEIRA DA SILVA, DILVANE DE ANDRADE 

Indefiro o pedido de id 24306257, posto que o feito foi extinto em 

09.09.2016 (id 6402604), não tendo, em face do referido decisum, sido 

apresentado qualquer recurso. Expeça-se a certidão de existência dívida, 

conforme outrora deferido (id 6402629) e, após, remetam-se os autos 

imediatamente ao arquivo, mediante adoção das anotações e formalidades 

de praxe. Às providências. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-63.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. GONZAGA FERNANDES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO AMARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010156-63.2015.8.11.0078. REQUERENTE: D. P. GONZAGA FERNANDES 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDIO ANTONIO AMARO Nos termos do 

artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. 

Consoante dispõe o § 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil, a 

impenhorabilidade das verbas de subsistência não se aplica à hipótese de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 

sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais. No caso em tela, o pretendido 

bloqueio/constrição de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da 

recorrida não se viabiliza, sobretudo se considerar que não restou 

demonstrado nos autos que referida constrição não comprometeria a 

subsistência digna da parte devedora. Assim, INDEFIRO o pedido de 

penhora do salário do executado. Ao mesmo tempo, conforme extrato em 

anexo, observa-se que o veículo penhorado possui várias restrições, o 

que impossibilita a continuidade dos atos expropriatórios. Assim, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito. 

Às providências. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-63.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000052-63.2017.8.11.0078. REQUERENTE: EDEMIR ALVES MIRANDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando que a Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça submeteu as questões atinentes à 

possibIlidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS ao regime do art. 

1.036 e seguintes do NCPC, suspendo o processo em epígrafe até o 

julgamento do Tema 986. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010208-59.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. GONZAGA FERNANDES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CLAUDIA BERNIERI BORGES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010208-59.2015.8.11.0078. EXEQUENTE: D. P. GONZAGA FERNANDES & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: SANDRA CLAUDIA BERNIERI BORGES - ME 

Considerando que restou infrutífera a penhora online realizada 

anteriormente, defiro o pedido retro bloqueio de veículos que 

eventualmente estejam em nome da parte executada e de seu preposto, 

inscrito no CPF n. 890.156.651-68, via Sistema RENAJUD. Conforme 

extrato em anexo, foi exitosa a constrição. Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, indicar endereço do bem penhorado 

para proceder a avaliação. Com a juntada do endereço, expeça-se o 

respectivo mandado de avaliação e intimação do executado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-80.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAYLINE SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000790-80.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JAYLINE SOUSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

JAYLINE SOUSA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – 

VIVO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Recebida a inicial, 

foi designada audiência de conciliação (ID 28936356), que restou 

infrutífera, visto que a parte autora não compareceu a solenidade (ID 

29769290). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em 

análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a 

audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do 

advogado constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre 

destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito e, 

consequentemente, REVOGO a decisão liminar concedida. Sem custas e 
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honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-79.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE FERREIRA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME LUIZ SIMON OAB - RO0003424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001288-79.2019.8.11.0078. INTERESSADO: CLEUNICE FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Trata-se de ação de cobrança 

de seguro obrigatório ajuizada por CLEUNICE FERREIRA DA CRUZ em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, 

objetivando, em síntese, a condenação da demandada ao pagamento da 

indenização do seguro em decorrência do óbito de Mário Moizes dos 

Santos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. No tocante à preliminar de 

ausência de interesse de agir em decorrência da falta de postulação 

administrativa do pedido, verifica-se que merece acolhimento, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, entende-se que o prévio 

requerimento extrajudicial de pagamento da indenização é exigência 

essencial à configuração do interesse de agir e, consequentemente, 

condição indispensável para o processamento da ação de cobrança do 

seguro DPVAT. No caso em tela, a parte autora, embora tenha formulado 

requerimento administrativo do benefício, deixou de apresentar a 

documentação exigida para conclusão do procedimento, razão pela qual 

deve ser extinto o presente feito sem resolução do mérito. Nesse sentido, 

os julgados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. 

DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – 

NECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO 

PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento administrativo prévio constitui 

requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” 

(STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE 

TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder 

Judiciário.” (TJMT, Ap 132648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018) ANTE O EXPOSTO, com base na motivação 

supra, JULGO extinto o presente feito, sem resolução do mérito, fulcrado 

no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-37.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BASSETTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Vistos, etc. Processo: 

1000433-37.2018.8.11.0078. REQUERENTE: MOACIR BASSETTO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO A oposição dos presentes embargos se 

deu dentro do prazo legal, de sorte que, em razão da tempestividade, 

deles conheço. Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas 

processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial 

contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de 

aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos 

imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados. No caso em tela, em 

que pese estarem os Embargos embasados em hipóteses legais de 

cabimento (omissão), seus fundamentos não sinalizam para a ocorrência 

de tal imperfeição, na medida em que o embargante pretende, na verdade, 

o reexame do mérito da causa, com a desconstituição do ato decisório 

proferido, o que refoge do âmbito da abrangência recursal, diante dos 

estritos limites do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – 

REANÁLISE DE MATÉRIA - ERRO DE JULGAMENTO - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. Embargos de Declaração tem por 

objeto sanar omissão, obscuridade ou contradição verificados no referido 

acórdão embargado. A rediscussão de matéria não encontra amparo pela 

utilização de Embargos de Declaração." (TJMT - ED 16761/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017). Por fim, consoante dicção do 

artigo 1.025 do novo Diploma Processual Civil a mera oposição de 

embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos , mantendo-se incólume a sentença 

prolatada. Intimem-se. SAPEZAL, 16 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-94.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EUNELI JOSE CARLOS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CELIBERTO MOURA CANDIDO OAB - SP163473 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEI BENTO PINTO OAB - PR45456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000080-94.2018.8.11.0078. REQUERENTE: EUNELI JOSE CARLOS 

FEITOSA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 

BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA A oposição dos presentes embargos 

se deu dentro do prazo legal, de sorte que, em razão da tempestividade, 
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deles conheço. Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas 

processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial 

contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de 

aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos 

imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados. No caso em tela, em 

que pese estarem os Embargos embasados em hipóteses legais de 

cabimento (omissão), seus fundamentos não sinalizam para a ocorrência 

de tal imperfeição, na medida em que o embargante pretende, na verdade, 

o reexame do mérito da causa, com a desconstituição do ato decisório 

proferido, o que refoge do âmbito da abrangência recursal, diante dos 

estritos limites do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – 

REANÁLISE DE MATÉRIA - ERRO DE JULGAMENTO - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. Embargos de Declaração tem por 

objeto sanar omissão, obscuridade ou contradição verificados no referido 

acórdão embargado. A rediscussão de matéria não encontra amparo pela 

utilização de Embargos de Declaração." (TJMT - ED 16761/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017). Por fim, consoante dicção do 

artigo 1.025 do novo Diploma Processual Civil a mera oposição de 

embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos , mantendo-se incólume a sentença 

prolatada. Intimem-se. SAPEZAL, 16 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-91.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000841-91.2019.8.11.0078. REQUERENTE: LEILAINE PEREIRA MORAES 

REQUERIDO: EDNA ALVES PEREIRA Trata-se de ação de cobrança, na 

qual a parte autora alega é credora da requerida da importância de R$ 

816,12 (oitocentos e dezesseis reais e doze centavos), representados 

por contrato de contrato de serviços advocatícios. A parte reclamada, 

devidamente citada e intimada, compareceu à audiência de conciliação (id 

26403389), todavia, deixou de apresentar contestação. É o breve relato. 

Decido. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas. A reclamada apesar de ter comparecido na audiência de 

conciliação na data de 21.10.2019 (ID 26403389) e de estar devidamente 

intimada, não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual, com 

fulcro no art. 20 da lei 9.0999 c/c 344 do Código de Processo Civil, decreto 

a sua REVELIA. Nesse sentido: EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA 

INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA – REITERADAS TENTATIVAS 

ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DEVER DE 

INDENIZAR– DANO MORAL CONFIGURADO –CONTESTAÇÃO 

INTEMPESTIVA – REVELIA RECONHECIDA– IMPOSSIBILIDADE DE 

CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A ausência de apresentação de CONTESTAÇÃO pela parte 

demandada, no prazo legal, autoriza a imposição dos efeitos da REVELIA, 

dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas 

na peça defensiva. (N.U 1000663-17.2017.8.11.0013, RECURSO 

INOMINADO, DR.SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Não há preliminares 

a serem superadas e, tendo em vista que os pressupostos processuais 

(juízo de admissibilidade da ação) estão em ordem, passo a análise da 

questão meritória. No caso em tela, a parte autora comprovou o fato 

constitutivo de seu direito, na medida em que juntou aos autos o contrato 

de serviços advocatícios, celebrado no dia 03.11.2017, entre ela e a 

requerida. Assim, as afirmativas realizadas pelo autor na exordial, 

corroboradas com os documentos comprobatórios do débito e sem a 

devida resistência da parte, bastam para demonstrar a legitimidade do 

débito, motivo pelo qual é devida a condenação da parte ré ao pagamento 

do montante contratado. Dessa maneira, a parte requerida não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito, motivo pelo qual, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se a procedência do pedido. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial para condenar a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 816,12 (oitocentos e dezesseis 

reais e doze centavos) devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC 

e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação. Sem 

custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Com o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo. P.R.I. 

Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-04.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARA NICELY DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000032-04.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARA NICELY DA SILVA - 

EPP REQUERIDO: ADRIANO ANTONIO DA SILVA Trata-se de ação 

monitória proposta por MARA NICELY DA SILVA EPP em face de ADRIANO 

ANTONIO DA SILVA, objetivando o recebimento da importância de R$ 

1.549,86 (um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis 

centavos). É o relatório. Decido. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis 

são, em regra, incompetentes para o julgamento de demanda quando a 

matéria se encontra disciplinada no rito dos procedimentos especiais, visto 

que são incompatíveis com rito sumaríssimo. Nos termos do artigo 700, do 

CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de titulo executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega 

de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o 

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1°. A prova escrita 

pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente 

nos termos do art. 381. Na ação monitoria, o objetivo é a conversão de 

documento comprobatório de divida em título executivo judicial, com 

previsão de embargos próprios e dilação de probatória incompatível com 

princípios específicos previstos na Lei n° 9.099/95. Nesse sentido, o 

Enunciado n° 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Da mesma forma, 

o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE 

RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso 

não provido.” (RI 513/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). 

POSTO ISSO, nos termos do art. 51, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas necessárias. 

P.R.I. Sapezal/MT, 16 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz 

de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596 OAB/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Jiancarlo 

Leobet - OAB:MT/10.173, Wesley de Almeida Pereira - OAB:23350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Carvalho de 

Araujo - OAB:11571/O, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda proposta 

por Elizeu Ribeiro Sobrinho em face de Gustavo Patriota, em razão do 

autor não comprovar o requisito descrito no art. 561, I, do Código de 

Processo Civil, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito.4.Disposições FinaisPor consectário jurídico lógico, 

revogo a decisão liminar que concedeu ao autor a reintegração na posse 

do imóvel litigado, devendo-se restituir o requerido na referida 

posse.Condeno o autor, nas custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §1º, do 

Código de Processo Civil.PROCEDA a Sra. Gestora com a expedição de 

ofício à 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, em que tramita 

a demanda de n.º 100433-52.2019.8.11.0094, cuja competência fora 

declinada por este juízo, comunicando da presente sentença e, cumprida 

aludida providência, fica desde já autorizado o arquivamento deste feito, 

com as baixas e anotações de estilo, após o trânsito em 

julgado.Publique-se. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1825 Nr: 119-17.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de Oliveira, 

Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia da Cruz Pacola, Rubens Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. IV – 

PROVIDÊNCIAS FINAISDiante do acima exposto, cancelo o leilão designado 

nestes autos.Oficie-se ao Leiloeiro Judicial, acerca do cancelamento do 

leilão outrora designado. Custas e honorários na forma pactuada entre as 

partes.Estabelece o art. 313, inc. II, do CPC, que o processo poderá ficar 

suspenso pela convenção das partes, entretanto, o § 4º do mesmo artigo, 

traz expresso que o prazo de suspensão do processo nunca poderá 

exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela 

prevista no inciso II.Destarte indefiro o pedido de suspensão do processo 

até o dia 30/05/2028, eis que superior o prazo estabelecido em lei, ainda, 

em caso de descumprimento do acordo as partes terão outras medidas 

para resolver a celeuma.Da mesma forma, o cumprimento do acordo 

deverá ser informado nos autos, para fins de levantamento da penhora 

realizada, já que o imóvel de matrícula de n. 106 do CRI da Comarca de 

Porto dos Gaúchos/MT, permanecerá penhorado como garantia da 

execução, conforme contido no termo de acordo. Após, decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se as partes e 

anuentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35808 Nr: 57-49.2020.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aroeira Empreendimentos e Participações LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de 

Oliveira, Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11.470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DOS SANTOS NETO - 

OAB:3.677-A

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO com pedido liminar, proposto por 

AROREIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME em face de 

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, NEIDE MARIA EUSÉBIO DE OLIVEIRA, 

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARLEIS DA SILVA DE OLIVEIRA e 

ROBERTO DE OLIVEIRA.

O feito tramitou regularmente, sobreveio aos autos informação que as 

partes efetuaram acordo nos autos de execução código apolo 1825, bem 

como requereram a extinção sem resolução de mérito destes embargos de 

terceiro, renunciando o prazo recursal.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Verifica-se que os autos tramitou regularmente, tendo as partes 

manifestado pela desistência da ação.

Ex positis”, e pelo que mais consta dos autos, homologo a desistência das 

partes e, DECLARO EXTINTA, sem resolução de mérito, a presente ação 

de embargos de terceiros, proposta AROREIRA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA – ME em face de JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, NEIDE 

MARIA EUSÉBIO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARLEIS 

DA SILVA DE OLIVEIRA e ROBERTO DE OLIVEIRA, à luz do art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante nas custas finais, caso haja.

Cada parte arcará com os honorários de seu advogado

IV – PROVIDÊNCIAS FINAIS

Considerando que as partes desistiram do prazo recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2658 Nr: 647-51.2005.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Rady de Almeida, Jorge Rady de Almeida Júnior, 

Maria do Carmo Bitetti Rady de Almeida, Auricélio Thomaz de Andrade 

Rocha, Marina Apparecida Vaz Porto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aneli Soligo Zubler, Ciro Lauschner, Benedita 

Figueiredo Silva, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Policarpo de Souza - 

OAB:47149-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Melgarejo 

de Vargas - OAB:6632A

 Uma vez ultrapassada a fase recursal, sendo certificado o trânsito em 

julgado da presente sentença, OFICIE-SE o Ofício de Acorizal/MT para que 

CANCELE as escrituras de compra e venda lavradas em 24/08/2001, Livro 

18, Folhas 67 e 68, no valor de R$ 18.000,00 e R$16.000,00 (dezesseis mil 

reais), respectivamente, e Re-Ratificação das mesmas Notas, livro 17, fls. 

55, de 21/09/2001, ambas tendo como adquirente Aneli Soligo Zubler. Para 

tanto, faça acompanhar o ofício cópia dos documentos de fls. 114/117, a 

fim de possibilitar a identificação das escrituras que se ordena o 

cancelamento do registro.Ainda, OFICIE-SE o Cartório do Registro de 

Imóveis de Tabaporã/MT para que nas matrículas de n.º 571 e 572, 

proceda com a averbação da referida decisão, procedendo ao ajuste das 

titularidades dos imóveis, procedendo ao cancelamento do registro que 

constam as escrituras de compra e venda canceladas por força da 

presente sentença, que confere a propriedade dos imóveis à Aneli Soligo 

Zubler, bem como as demais averbações e registros posteriores ao 

registro de tais escrituras, devendo eventuais terceiros titulares de 

direitos reais serem intimados pelo Sr. Oficial Registador dos respectivos 

cancelamentos, mantendo abertas as matrículas, conforme já 

fundamentado. Para tanto, faça acompanhar o ofício cópia dos 

documentos de fls. 114/117, constando as escrituras públicas que foram 

anuladas por força presente sentença, bem como de eventuais peças 

necessárias e requeridas para a qualificação registral.Sem prejuízo, 

OFICIE-SE o Cartório do Registro de Imóveis de Diamantino e de Porto dos 

Gaúchos para que averbem à margem das matrículas encerradas o 

disposto nesta sentença, com o fim da publicidade registral.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 774 de 788



 Cod. Proc.: 7301 Nr: 231-49.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Versi Sequinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola, Real Brasil Consultoria LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Neste sentido, tendo em vista que a data do leilão se avizinha, não 

havendo tempo hábil para sanar tal vício, a suspensão do leilão designado 

nestes autos para o dia 20 de março de 2020 é medida de rigor.Assim 

sendo, suspendo o leilão designado nos autos, para sanear o vício 

apontado.Intime-se a cônjuge do executado Maria Lúcia da Cruz Pacola, 

acerca da penhora realizada nos autos, via carta precatória, para que, no 

prazo legal, querendo se manifeste nos autos. Intime-se ainda, a empresa 

Aroeira Empreendimentos e Participações Ltda, pessoa jurídica na pessoa 

de seu representante legal, acerca da penhora realizada nestes autos. 

Diante do acima exposto, resta prejudicado a tutela de urgência pleiteada 

pelo executado para cancelamento do leilão, eis que tal procedimento já 

fora tomado. No que se refere ao pedido do executado de deferimento de 

realização de nova avaliação pericial, deixo para decidir após a 

regularização da penhora realizada nos autos. Do mesmo modo, deixo 

para analisar as alegações do exequente de fraude a execução por para 

do executado, após regularização da penhora.Entrementes, considerando 

que, em processo semelhante a este, que possui o imóvel aqui penhorado 

em garantia, sendo o executado também parte requerida naqueles, houve 

a resolução do mérito com acordo, bem como, a possibilidade de eventual 

acordo enquanto não regularizada a intimação da cônjuge do executado, 

designo audiência conciliatória para a data de 15 de abril de 2020 às 

16horas. Proceda-se a Secretaria da Vara Única, com o cadastramento no 

sistema Apolo dos advogados das partes, caso ainda não sejam 

cadastrados.Intimem-se TODOS. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 810-84.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevailton Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. --- foi distribuída no PJE sob o nº 

1001424-44.2020.8.11.0045 para a 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE, 

devendo a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 810-84.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevailton Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 39 foi distribuída no PJE sob o nº 

1000999-37.2020.8.11.0006 para a 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAZENDA PÚBLICA, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento e eventual pagamento de custas e diligências da 

referida missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30090 Nr: 14-83.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdSM, SAdSPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 71 foi distribuída no PJE sob o nº : 

1000390-18.2020.8.11.0018 para a 1ª VARA CÍVEL DE JUARA , devendo 

a parte interessada proceder com o acompanhamento e eventual 

pagamento de custas e diligências da referida missiva.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 06/2020/DF

O Excelentíssimo Senhor BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, no expediente 

de CIA n. 0040155-38.2018.8.11.0000, que determina a aplicação da 

tabela de temporalidade , previstas na IN n. 5/2014, aliada a Tabela 

constante na Portaria n. 242/2013-C.ADM, e ainda a Tabela de 

Temporalidade de Documentos Unificados – TTDU, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Justiça;

 RESOLVE:

 Art. 1º- DETERMINAR a instalação de MUTIRÃO na Secretaria da Vara 

Única e Diretoria do Foro, no período de 16 a 20 de março de 2020, com 

jornada excepcional de 2 horas de trabalho interno, mediante anotação no 

banco de horas do servidor que dele participar.

Art. 2º - DETERMINAR que, neste período, sejam separados, classificados 

e triados os processos do Juizado Especial e Execuções Fiscais, no maior 

número possível, a fim de proceder-se com a aplicação da Tabela de 

Temporalidade de Documentos Unificados do CNJ ( área fim), em 

cumprimento a determinação exarada no expediente de CIA n. 

0040155-38.2018.8.11.0000.

Paragrafo único – Os trabalhos de separação, classificação e triagem, 

serão supervisionados pela Comissão Permanente de Avaliação e 

Documentos – CPAD, composta pela Portaria n. 46/2019, desta Diretoria do 

Foro.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 13 de março de 2020.

 Bruno César Singulani Franco

Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

* O Edital n. 001/2019 completo, que torna pública a listagem de 

documentos administrativos que serão eliminados nos autos de Pedido de 

Providência nº 1731-54.2019.811.0108, Código 71834, em que consta 

como requerente a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

(CPAD) de Tapurah, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23852 Nr: 120-81.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MOREIRA BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT0022165A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:MT0017980A, Nelson Paschoalotto - OAB:108911/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fls. 118 e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 55906 Nr: 70-11.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Código 55906 – Autos n. 70-11.2017.8.11.0108

Vistos, etc.

Considerando que as sessões psicológicas são requisitos para a 

concessão da liberdade provisória do indiciado, DEFIRO o requerimento 

ministerial de fls. 75.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 11 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 56016 Nr: 129-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Código 56016 – Autos n.129-96.2017.8.11.0108

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 58/62, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de abril de 2020, às13h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva.

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 11 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 26183 Nr: 787-33.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Osorio da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Selinger, EDSON LUIZ SELINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danusa Serena Oneda - 

OAB:MT 13.124/B, Eugênia Aparecidas de Aguiar - OAB:OAB/MT 

17.589, MARIO RAUL CASTILHO - OAB:13125-B/MT, Saulo da Silva 

Colmati - OAB:OAB/MT5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Pelo MM Juiz foi dito: “SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação movida por Ademar Osório da Silveira em face de José 

Selinger e Edson Luiz Selinger.

Na presente assentada as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo julgar antecipadamente a lide, nos termos o 

art. 355, do CPC.

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado, 

não havendo qualquer indício vício de forma ou consentimento.

A patrona do s requeridos possui poderes para “transigir, firmar acordos 

e compromissos”(fls. 41).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado por Ademar Osório da Silveira, José Selinger e 

Edson Luiz Selinger.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Nos termos do artigo 90, §3º, do CPC, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, tendo em 

vista que a transação ocorreu antes da sentença.

 Por ser ato incompatível com o direito de recorrer, certifique-se o transito 

em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

necessárias.

Determino a não expedição da carta precatória cujo recolhimento da 

diligência se deu às fls. 157.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26454 Nr: 1058-42.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de Frutas e Verduras JN Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosângela das Mercês BomFim - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Siqueira Campos 

- OAB:MT/ 3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quantoa à certidão da 

oficiala de justiça de fls. 100 e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55863 Nr: 47-65.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, Vilma Fátima Bau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifeste acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fls. 57 e requerer o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000139-26.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DENERTON JANNER DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para a intimação do Reclamante, por intermédio de seu 

procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar com 

relação à devolução de correspondência de ID nº 30358322.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-75.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ZARA BOUTIQUE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE TEREZA VIEIRA TIRLONI OAB - MT15717/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANE RIATO (REQUERIDO)

 

Considerando a Devolução de Correspondência de ID nº 24022219, 

impulsiono os autos para a intimação da parte Reclamante, por intermédio 

de sua procuradora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

endereço atualizado da Reclamada, sob pena de extinção do feito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-29.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO RAFAELLI (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 243,30 (duzentos e quarenta e três reais e trinta centavos). O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000082-09.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. W. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que REITERO a 

intimação da parte autora para no prazo de 15(quinze) dias retirar a 

certidão dos honorarios advocaticios. Cristiane Rohenkohl Roscete 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE - MT Of. nº 

01/1000513-43.2019.8.11.0085. (PJE) Terra Nova do Norte-MT, 09/03/2020 

Senhor Procurador (a): Nos termos do art. 535 § 3.º Inciso II do NCPC, em 

virtude de sentença transitada em julgado, proferida nos autos de 

1000513-43.2019.8.11.0085, que tem como partes MARISA TERESINHA 

VESZ e ESTADO DE MATO GROSSO, REQUISITO O PAGAMENTO dos 

valores a seguir descritos em favor do Exequente 460.178.521-91 que 

deverá ser efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, 

sendo o valor líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no 

endereço eletrônico www.tjmt.jus.br>serviço>depositojudicial, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamentos adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro, devendo os respectivos 

comprovantes ser juntados aos autos tão logo ocorra a quitação. CREDOR 

PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO MARISA TEREZINHA VESZ R$ 

0,00 0 15,65% R$ 1.147,96 R$ 6.187,78 HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

______________________________ Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito Ao Excelentíssimo (a) Senhor (a) Procurador(a) do Estado de Mato 

Grosso

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000280-12.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

UEMURA E HOSSODA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SALETE BALLEN (REQUERIDO)

 

ICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a parte 

autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o pagamento da Custas 

Inicias da Carta Precatória retro sob pena de devolução, bem como o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, 

no valor de R$ 369,30 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta 

centavos). O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o 

envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000222-09.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. M. (REQUERENTE)

G. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. V. Ú. D. C. D. T. N. D. N. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora Erlaine para no prazo de 15(quinze) dias requerer o que de 

direito em razão da habilitação nos autos. Cristiane Rohenkohl Roscete 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-87.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

Certifico que a correspondência contendo os documentos para 

implantação do benefício, foi encaminhada à Central de Administração 

para remessa. Certifico também que seu código de rastreabilidade dos 

Correios é BO015999138BR. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000222-09.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. M. (REQUERENTE)

G. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. V. Ú. D. C. D. T. N. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico e dou fé que nesta data 

procedi a inclusão dos advogados OAB 49787 e 23745 para o autora 

Erlaine Oliveira Monteiro, excluindo o antigo patrono, advogado Luiz Carlos 

Bofi da referida parte, mantendo-se o advogado Luiz Carlos Bofi ao 

requerente Gilmar Ertt. TERRA NOVA DO NORTE, 16 de março de 2020. 

CRISTIANE ROHENKOHL ROSCETE Técnica (a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 1000, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000128-95.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SASTRE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSAFA RAMOS AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REU)

 

PDF ANEXO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62492 Nr: 1336-05.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELANIA KUHN, VALTER KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, incisos VI e IX do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.DO LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOSDe 

proêmio, considerando o transcurso processual, INTIME-SE a 

representante legal do Hospital e Maternidade Vila Romana, no endereço 

elencado à fl. 168-v, para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique a 

conta bancária à ser procedido com o levantamento dos valores. 

Devidamente informada a conta bancária de titularidade do interessado, 

PROCEDAM-SE aos atos necessários para a transferência dos valores 

bloqueados/depositados nos autos, atentando-se para o número de conta 

informado pela parte autora, bem como para as determinações contidas na 

Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64348 Nr: 715-71.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO POLOVEI NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do Transito em Julgado da sentença de fls. 71-73, 

bem como para querendo manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66138 Nr: 156-80.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 16071, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ 

MT

 Processo nº: 156-80.2019.811.0085 (Código 66138)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 359, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público Estadual para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol de 

testemunhas, nos moldes do artigo 422 do Código de Processo Penal, que 

serão ouvidas em Sessão Plenária de Julgamento.

Após, INTIME-SE a defesa do réu PABLO ALVES DA SILVA para que, no 

mesmo prazo, apresente o rol de testemunhas, nos moldes do artigo 422 

do Código de Processo Penal, que serão ouvidas em Sessão Plenária de 

Julgamento.

Devidamente apresentado e/ou transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME os autos conclusos com urgência.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 13 de março de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60935 Nr: 393-85.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIS TEREZINHA CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao restabelecimento do 

pagamento de auxílio-doença a Beatris Terezinha Corso, devido desde a 

data do ajuizamento da ação (18/04/2017), eis que a autarquia não deve 

ser penalizada pela demora do autor em ingressar com a ação.Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, 

o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto 

de execução após o trânsito em julgado.Sobre as parcelas em atraso, 

incidirá correção monetária a ser calculada pelo Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, mediante utilização do 

IPCA-E, e juros de mora conforme critérios da Lei nº 11.960/2009, 

contados a partir da citação... CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do Beneficiário: Beatris Terezinha 

Corso;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Renda Mensal Atual: Um 

salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do ajuizamento da 

ação (18/04/2017);Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias...
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-85.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FORTUNATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

SCHULZ S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010028-85.2016.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-82.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILSON GRANJA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSET BANK - ADM & SERVICOS DE COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTES IMEDIATO MATAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CESAR DE OLIVEIRA CREMONESI OAB - SP356833 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ MORESCHI CREMONEZ OAB - SP370404 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000017-82.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010037-13.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEDECIR AVILA CONTREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010037-13.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-61.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA ZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000193-61.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-16.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000002-16.2017.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

preconiza o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-69.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DEVENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Intimação das partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, para, querendo, requerer o que de 

direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no silêncio os autos serão 

remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-76.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ROTTOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Intimação das partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, para, querendo, requerer o que de 

direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no silêncio os autos serão 

remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000245-23.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR MENSEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000245-23.2018.8.11.0085. Vistos. Com fundamento no artigo 54, da Lei 

9.099/95, INDEFIRO o pedido de ID. 29665866. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se no que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Transcorrido o prazo in 

albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 32-68.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

1 - Diante do teor da Certidão de fls. 386, considerando que o réu se 

encontra preso na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, distante cerca de 

1.120,00 Km desta Comarca e, tendo em vista o curto prazo para adoção 

das providências quanto ao seu recambiamento, redesigno a Sessão 

Plenária do Tribunal do Júri anteriormente aprazada para o dia 23/04/2020, 

às 09h00min.

2 - Intimem-se o réu da nova data, aditando-se a Carta Precatória de fls. 

384, bem como as testemunhas arroladas, nos respectivos endereços 

consignados aos autos, fazendo constar do mandado a data, horário e 

local da Sessão Plenária.

3 - Tratando-se de réu preso, tomem-se as providências urgentes para 

realização do traslado do acusado à esta Comarca em prazo hábil para 

realização da Sessão de Julgamento.

4 - Expeça-se ou adite(m)-se a(s) carta(s) precatória(s) para intimação 

das testemunhas residentes fora da comarca e desde já consigno que 

estas não serão obrigadas a comparecer em Plenário, bem como ressalto 

que caso as testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, 

não será a sessão redesignada, motivo pelo qual serão exibidos os vídeos 

dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução, se for o caso.

5 - Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário, inclusive para notificação dos 

jurados, os quais poderão ser intimados da nova data do Júri em balcão, 

na oportunidade do comparecimento para a sessão redesignada, caso já 

tenham sido intimadas.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51423 Nr: 1254-71.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGÉRIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 1254-71.2012.811.0077, 

Protocolo 51423, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65080 Nr: 932-41.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGÉRIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 932-41.2018.811.0077, 

Protocolo 65080, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-92.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BLECHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA Autos nº: 

1000188-92.2019.8.11.0077 - PJE Requerente: Sergio Blecha Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social SENTENÇA Vistos, etc. Sergio 

Blecha propôs a presente ação de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA 

em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos fáticos 

e legais para procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela 

autarquia federal. A parte requerente juntou os documentos 

comprobatórios de fls. 17/27, contendo documentos pessoais, 

comprovante de residência, contrato de compra e venda de imóvel rural, 

carteira de inscrição do autor no Sindicato Rural de Mato Grosso, com 

sede em Pontes e Lacerda, declaração de atividade rural e demais 

documentos emitidos pelo Sindicato Rural desta urbe, notas e demais 
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documentos comprobatórios de atividade rural, bem como apresentou 

prova da comunicação de decisão com indeferimento do pedido 

administrativo, conforme movimento de ID nº 19366094 (fls. 01). O INSS 

apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. 

Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas da parte 

autora às fls. 55/56. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. A 

Lei 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que “a comprovação de tempo 

de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse 

sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para 

comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

– Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural. Súmula 

149 do Superior Tribunal de Justiça – A prova exclusivamente testemunhal 

não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção 

de benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foram 

juntados aos autos pela parte autora diversos documentos, que 

constituem início de prova material do vínculo ruralista da parte autora. 

Esse início de prova material foi completado pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Ademais, não se 

ignora que o requerente tenha extenso tempo de contribuição por 

recolhimento facultativo individual, sustentando que por tempo 

determinado, qual seja o período de aproximadamente 8 (oito) anos, este 

desvinculado das atividades rurais, período em que exerceu atividade 

essencialmente urbana, como inclusive pode ser extraído do seu cadastro 

no CNIS (doc. ID nº 22352199, fls. 03). Nesse mesmo sentido, conforme 

restou apurado em audiência instrutória, apesar do segurado ter exercido 

as atividades laborais urbanas, oportunidade em que realizou 

recolhimentos previdenciários individuais, sua atividade principal sempre 

se deu no meio rural, e conforme corroborado por prova testemunhal 

produzida em audiência, mesmo após se mudar para a cidade com a 

família para tratar de problemas de saúde, o requerente continuou 

trabalhando em fazendas da região rural deste município, o que faz até os 

tempos atuais. Dessa forma, verifica-se que a parte autora comprovou o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses suficiente para atender à 

carência do referido benefício, bem como restou demonstrado que, no 

mesmo período de carência, o segurado contribuiu com a previdência 

social enquanto esteve vinculado à atividade essencial urbana, de forma 

que o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente para lhe 

conceder aposentadoria por idade híbrida que, frisa-se, é medida 

amplamente recepcionada entre os Tribunais Regionais Federais, vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. VIABILIDADE. 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 

Pedido de aposentadoria por idade híbrida - A questão em debate consiste 

na possibilidade de somar período de labor rural da autora, sem registro 

em CTPS, reconhecido na sentença, a períodos de efetiva contribuição, 

para o fim de propiciar a concessão da aposentadoria por idade, nos 

termos do artigo 48 § 3º e § 4º, da Lei 8.213/91 - A Autarquia não se 

insurgiu contra o período de labor rural reconhecido na sentença (três 

anos), motivo pelo qual a questão não será apreciada - Deve-se 

considerar a viabilidade do cômputo de períodos de trabalho rural e urbano 

para fins de concessão de aposentadoria nos termos do art. 48, § 3º e § 

4º, da Lei 8213/1991 - No caso da aposentadoria por idade híbrida, não há 

que se falar em óbice ao cômputo de período de labor rural como carência, 

sendo irrelevante, ainda, eventual predomínio do labor urbano no período 

de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do 

requisito etário ou do requerimento administrativo - Conjugando-se a data 

em que foi implementada a idade, o tempo de serviço comprovado nos 

autos e o art. 142 da Lei nº 8.213/91, verifica-se que foi integralmente 

cumprida a carência exigida (180 meses). A autora faz jus ao recebimento 

da aposentadoria pretendida - Apelo da Autarquia improvido. (TRF-3 - Ap: 

00131930920184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 25/06/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018) Julgado 

procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra respaldo 

legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e perigo de 

dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora deferido tem 

como objeto prover a subsistência da parte autora, que não pode mais 

aguardar todo o tramite do processo para só então passar a auferi-lo. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA e para CONDENAR o réu a implantar em favor da 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício da APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA, conforme segue: 1. o nome do segurado: SERGIO 

BLECHA 2. o benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA 

3. a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4. a data de início do 

benefício: DIB: 11/11/2016 (data indeferimento administrativo – ID nº 

19366094, fls. 01) 5. a renda mensal inicial: RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO 

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” 

(REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL 

DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor 

da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a 

correção monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior 

Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 10 de Março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-88.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DE SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos nº: 1000434-88.2019.8.11.0077 - 

PJE Requerente: Lucineide de Souza Silva Requerido: INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Lucineide de Souza 

Silva propôs a presente ação de AUXÍLIO MATERNIDADE RURAL em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela 

autarquia federal. A parte requerente juntou os documentos 

comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo documentos pessoais, 

declaração de exercício de atividade rural, certidão de nascimento da 

criança, notas fiscais de aquisição de produtos rurais, declaração de 

trabalhador rural, bem como prova de postulação do pedido administrativo 

no movimento de ID nº 21044840, fls. 04. O INSS apresentou contestação, 

pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de 

instrução, foram ouvidas testemunhas. 02. Mérito A Lei 8.213/91, em seu 

artigo 71, prevê que “o salário-maternidade é devido à segurada da 

Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período 

entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 

observadas as situações e condições previstas na legislação no que 
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concerne à proteção à maternidade”. O parágrafo único do art. 39 da Lei 

8.213/91 dispõe que “para a segurada especial fica garantida a 

concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, 

desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início 

do benefício”. Por sua vez, o art. 25, III, da Lei 8.213/91 reduziu a carência 

para 10 (dez) contribuições mensais. Além disso, é cediço que a prova 

unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade 

rurícola, conforme Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 

Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural. Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foram juntados aos autos pela parte 

autora diversos documentos, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 

completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva. Dessa forma, verifica-se que a parte autora comprovou o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses suficiente para atender à 

carência do referido benefício, e foi demonstrado o efetivo nascimento da 

criança, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado procedente. Por 

se tratar de pedido de salário-maternidade, ainda que julgado procedente o 

pedido, a tutela de urgência não pode ser deferida, vez que a prestação 

não tem caráter continuado e, assim, a antecipação do provimento 

jurisdicional teria caráter satisfativo e esgotaria o objeto da demanda. 03. 

Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu a pagar à 

parte autora o valor equivalente ao benefício pleiteado, conforme segue: 1. 

o nome do segurado: LUCINEIDE DE SOUZA SILVA 2. o benefício 

concedido: SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL 3. a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4. a data de início do benefício – DIB: 25/04/2017 (data 

do nascimento da criança) 5. a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO 

MÍNIMO 6. prazo do benefício: 120 (cento e vinte) dias a contar da DIB. 

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” 

(REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL 

DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor 

da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a 

correção monetária se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior 

Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111 STJ – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de Março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000889-53.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GERONIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos nº: 1000889-53.2019.8.11.0077 - 

PJE Requerente: Joaquim Geronimo Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social SENTENÇA Vistos, etc. 01. Relatório. Joaquim Geronimo 

propôs a presente ação de aposentadoria por idade rural contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. A requerente juntou os documentos comprobatórios anexos ao 

pedido inicial, contendo documentos pessoais, comprovante de residência 

localizada em zona rural, certidão de casamento, carteira de trabalho onde 

constam vínculos com empresa de atividade ruralista e etc, além da 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo no 

movimento de ID nº 25811686, fls. 01. O INSS apresentou contestação, 

pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de 

instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora. 02. 

Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal 

d/a 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de 

Casamento, dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista 

da parte autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. O 

tempo de contribuição como empregado para a Agropecuária Vale do 

Guaporé Ltda e Leonardo Zem, não constitui empecilho à caracterização 

da atividade rurícola e a configuração da qualidade de segurado especial, 

pois se tratam de Fazendas da região rural deste Município. Dessa forma, 

restou atendido pela parte autora a comprovação do exercício de atividade 

rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses suficiente para atender à carência do referido benefício. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: JOAQUIM GERONIMO 2 - o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 20/08/2018 (data 

de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 782 de 788



da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de Março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-67.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos nº: 1000513-67.2019.8.11.0077 - 

PJE Requerente: Nilson Fonseca Requerido: INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Trata-se de ação de pensão por 

morte proposta por Nilson Fonseca em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, aduzindo, em síntese, que conviveu maritalmente 

com Noeli Cebalho Fonseca até o seu óbito, fazendo jus à pensão por 

morte da sua convivente. A requerente juntou os documentos 

comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo documentos pessoais 

próprios, do de cujus e dos filhos do casal, comprovante de residência 

rural, certidão de casamento com averbação de óbito, carteira de trabalho, 

holerite demonstrando existência de vínculo rural, além da comunicação de 

decisão com indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID nº 

22064132. O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas 

testemunhas. É o breve relatório, passo a decidir. 2. Mérito A Lei n. 

8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social estabelece que a pensão 

por morte prevista em seu art. 18, II, ‘a’ e art. 74 e incisos, é devida aos 

dependentes do segurado, desde que comprovada a dependência, ao 

passo que o art. 16, I e §4º, prevê que no caso do cônjuge a dependência 

econômica é presumida. Conforme reiterada jurisprudência, que os dados 

constantes do registro civil de óbito do falecido servem como indício de 

prova material, vejamos: PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, 

INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do marido, como rurícola, 

estende-se à esposa, quando alicerçada em atos do registro civil, para 

efeitos de prova documental, complementado por testemunhas. Ação 

procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ 

de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; 

Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: 

STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de se considerar que: “o 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) 

Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com pessoa que 

trabalhou em atividade rural por toda a sua vida, conforme documentos 

mencionados no relatório, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 

completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva, pois as testemunhas narraram que a parte autora 

conviveu com o falecido e ambos trabalharam na atividade rural. Nesse 

sentido, deve ser aplicável ao caso o previsto no artigo 371, do Código de 

Processo Civil, que consagra como princípio o livre convencimento do juiz, 

sendo certo que aliado a este temos o princípio in dúbio pro misero pelo 

qual ao estar diante de dúvida razoável deve ser favorecida a parte mais 

frágil, o que tem sido aplicado em questões previdenciárias, vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. É preciso sempre levar em consideração o caráter social do 

direito previdenciário, prestigiando, sempre que possível, uma 

interpretação pro misero, sob pena do hipossuficiente não ter acesso à 

tutela jurídica justa. Apelação provida.” (TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ 

- Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid - Sexta Turma, DJ de 25.05.04, 

p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 89397/PE, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora comprovou o exercício de atividade rural do falecido, bem como a 

relação de convivência marital, sendo presumida a dependência 

econômica, de forma que o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA e para CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, 

no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: NILSON 

FONSECA 2 - o benefício concedido: PENSÃO POR MORTE RURAL 3 - a 

renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – 

DIB: 08/01/2019 (data do requerimento administrativo feito após o prazo de 

90 dias do óbito – art. 74, II, da Lei 8.213/91) 5 - a renda mensal inicial – 

RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento 

dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-44.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANTONIO FERNANDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78237-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO 

LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000715-44.2019.8.11.0077 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ATRASO DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JUAREZ ANTONIO FERNANDES Endereço: Estrada Modesto 

Vicente da Silveira, S/N, ZONA RURAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, S/N, RUA 

JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-900 Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: AEROPORTO 

MARECHAL RONDON, S/N, RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 05/11/2019 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 2 

de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-44.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANTONIO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000715-44.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JUAREZ ANTONIO FERNANDES Endereço: Estrada Modesto 

Vicente da Silveira, S/N, ZONA RURAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, S/N, RUA 

JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-900 Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: AEROPORTO 

MARECHAL RONDON, S/N, RUA JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-900 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 16 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-16.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI ANDRE SIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000589-16.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, por meio 

de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento. VERA, 14 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000676-69.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MISTURINI (EXECUTADO)

VILSON MISTURINI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

AURELIA TONON MISTURINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000676-69.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, por meio 

de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento. VERA, 14 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000601-30.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINEI JULIANO CALGARO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000601-30.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, por meio 

de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento, bem como comprovar nos autos o pagamento de distribuição 

da presente CP. VERA, 14 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000318-07.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT22627/O-O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE SOUZA OAB - 021.425.871-86 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo n. 

1000318-07.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de ID 

nº 30313419. VERA, 14 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000435-95.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOPES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BARBARA CAMPOS (REU)

Arlei Calos Dias (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

VISTOS. ACOLHO ao pedido da parte autora, redesigno audiência para o 

dia 25/03/2020, às 14:00. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130916 Nr: 2129-19.2019.811.0102

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAV, DDFVV, AAMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Verifica-se de todo o exposto nos autos, a situação de risco a qual a 

infante foi exposta, mormente aos conflitos familiares e suposto abuso 

sofrido, o que dificulta o seu convívio em um ambiente seguro e saudável, 

gerando risco à garantia de sua integridade perquirida no presente 

feito.Com efeito, os relatos acimados revelam a extrema necessidade de, 

por ora, manter a adolescente na casa de acolhimento.Antes o exposto, 

em consonância com o parquet, INDEFIRO o pedido de desacolhimento 

institucional de ref. 95, e MANTENHO, por ora, a infante GABRIELI 

VARGAS acolhida na Casa Lar, até ulteriores deliberações, mediante o 

acompanhamento semanal pela equipe do CRAS e Conselho Tutelar, com 

relatório mensal a este Juízo da Infância e Adolescência.No mais, 

DETERMINO ao Conselho Tutelar que continue diligenciando no sentido de 

encontrar integrantes da família extensa que manifeste o desejo de obter a 

guarda provisória da adolescente.Por fim, OFICIE-SE o Município para que 

cumpra a determinação, devendo ser apresentado relatório aos autos. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.JORGE HASSIB 

IBRAHIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 117492 Nr: 1814-59.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENUZIA DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 “VISTOS

EXPEÇA-SE carta precatória conforme requerido a fim de realizar o 

interrogatório da ré.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069717/3/2020 Página 785 de 788



Com retorno, declaro encerrada a instrução criminal, intimando-se as 

partes para apresentar alegações finais no prazo legal, iniciando pelo 

Ministério Público.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000604-82.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - CEP: 

78880-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM 

PROCESSO n. 1000604-82.2019.8.11.0102 Valor da causa: R$ 998,00 

ESPÉCIE: [Registro de Óbito após prazo legal]->RETIFICAÇÃO OU 

SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO 

ATIVO: Nome: ANDRESON ALVES DA SILVA Endereço: rua Haiti, 2490, 

CENTRO, VERA - MT - CEP: 78880-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Declarar por sentença a 

morte de José Carlos da Silva, nascido em 30/05/1966, na cidade de Sud 

Mennuccci/SP, filho de Durval Pereira da Silva e Odila Oliveira da Silva, 

cuja data provável do falecimento é 13/06/1983 DECISÃO: VISTOS. 

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Outrossim, DEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita. CITEM-SE eventuais interessados por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE o Ministério Público para apresentar manifestação. 

Após, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM conclusos para designação de 

audiência instrutória.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tapurah/MT, 05 

de dezembro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN 

CANELA SILVA BARROS, digitei. VERA, 14 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000304-23.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO AUGUSTO DONATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000304-23.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requer o que de direito. VERA, 14 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-02.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE VERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 8010002-02.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CAMILLA AFONSO DE BRITO - MT0014187A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 10:40 Tipo: Conciliação Sala: Sala 

de Migração - Vera Data: 27/03/2017 Hora: 08:00 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 8 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-02.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE VERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 8010002-02.2017.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a)s Advogado(a)s das partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o que de direito. VERA, 14 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-46.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE FARIAS OAB - MT24871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000145-46.2020.8.11.0102 POLO ATIVO:FERNANDO 

CANDIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRO DE FARIAS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 08/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: AVENIDA OTAWA, 1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 

78880-000 . 14 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-66.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS 71125444169 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000424-66.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da Carta 

Precatória Devolvida de ID nº 30312233. VERA, 14 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000427-21.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE LIBERALI (REQUERIDO)

ERMELINA CORDEIRO DE LIBERALI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo: 

1000427-21.2019.8.11.0102. REQUERENTE: LUIZ PINHEIRO REQUERIDO: 

ERMELINA CORDEIRO DE LIBERALI, JOSE DE LIBERALI Vistos. De início, 

chamo o feito a ordem, pelo que DETERMINO o envio dos autos ao juízo da 

Vara Única, conforme distribuído inicialmente, vez que não se trata de 

execução em face da Fazenda Pública. Proceda-se à redistribuição dos 

autos. Sem prejuízo da determinação acima, redistribuído o feito, determino 

desde já a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento da primeira parcela das custas iniciais, eis que 

DEFIRO o pedido de item “c” para parcelamento das custas, nos termos do 

art. 98, §6º, do CPC, porquanto não comprovada a impossibilidade de 

arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de 

sua família. CUMPRA-SE com urgência. Às providências. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ  

 

EDITAL Nº 004/2020/DF 

 

A Dra. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de Direito Presidente da Comissão de Apoio 

ao Processo Seletivo para o credenciamento de Estagiários de Nível Médio e Superior da Comarca de 

Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital torna pública a relação das 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS, em conformidade com o Edital nº 001/2020, da Diretoria do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10669, em 03/02/2020. 

 

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES – NÍVEL SUPERIOR (DIREITO) 

 
Nº INSCRIÇÃO NOME RG ÓRGÃO EMISSOR 

001 CAMILA BIANCA DE MORAES MARQUES 2588175-2 SSP/MT 

002 KENNEDY VINICIUS DA SILVA NETO 2413335-3 SSP/MT 

003 ALANA BEATRIZ FONTINELLE BICALHO 26518180 SSP/MT 

004 ARIANE RAFAELA DA SILVA PENHA 2328402-1 SSP/MT 

005 MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA 2674214-4 SSP/MT 

006 EMANUELLY APOITIA EVANGELISTA DA SILVA 2291846-9 SSP/MT 

007 ISABELY CRISTINY DE SOUZA SANTOS 2457775-8 SSP/MT 

008 ITALO GUSTAVO PROENÇA DE CAMPOS 2600793-2 SSP/MT 

009 JAEVELYN KAMILLA DA COSTA JESUS 2531320-7 SSP/MT 

010 LAURA FRANCISCA DA SILVA 2622864-5 SSP/MT 

011 TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO 2531328-2 SSP/MT 

012 FELIPE SÉRGIO DA SILVA 3047258-0 SSP/MT 

 

Observação: 

 

1. O candidato que pretender interpor recurso deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias 

úteis a contar da publicação do Edital; 

2. Para recorrer o candidato deverá protocolar as razões do recurso junto ao Fórum desta 

Comarca de Poconé/MT, sito Avenida Dom Aquino nº 372 – Centro; 

3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a 

data da interposição no endereço acima indicado;  

4. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do 

previsto; 

5. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 

gabarito oficial definitivo. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Poconé, Estado de Mato 

Grosso, em 16 de março de 2020. Eu, ______________________ (Wender Vinícius Evangelista 

da Silva) Gestor Administrativo, que o digitei e assino. 

 

Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito - Diretora do Foro 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 

Disponibilizado - 17/03/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10697 Caderno de Anexos Página 2 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TAPURAH 

 

EDITAL N. 001/2019 

 

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo,  MMa. Juíza de Direito em 

Substituição Legal na Comarca de Tapurah, no uso de suas atribuições legais e 

por intermédio da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD,  

designada pela Portaria 46/2019-DF; 

 

CONSIDERANDO determinação proferida pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de CIA: 0040155-

38.2018.8.11.0000; 

 

CONSIDERANDO a Recomendação n. 37, de 15  de agosto de 2011; publicada 

pelo Conselho Nacional de Justiça; 

 

RESOLVE 

 

Tornar pública  a listagem de documentos administrativos que serão eliminados  nos autos de Pedido de 

Providência nº 1731-54.2019.811.0108, Código 71834, em que consta como requerente a Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) de Tapurah, de modo que faz saber, a quem possa 

interessar, que transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE, se não houver oposição, o Setor de Arquivo do Fórum desta Comarca de 

Tapurah, Estado de Mato Grosso eliminará os documentos abaixo relacionados relativos ao período de 

2005 a 20125 e, ou de acordo com a temporalidade de cada arquivo. 

 
VARA ÚNICA 

Cód. Tabela Assunto Mês Ano 

811  Livro Carga Autos Para Distribuidor (nº 01) Maio/05-março/06  2005-2006 

811  Livro Carga Autos Para Distribuidor (nº 02) Março-novembro/06  2006 

811  Livro Carga Autos Para Distribuidor (nº 03) Novembro/06-agosto/07  2006/2007 

811  Livro Carga Autos Para MP (nº 01) Abril-dezembro/065 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-334 Maio-junho/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 335-602 Junho-julho/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 603-930 Julho-agosto/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 931-1300 Agosto-outubro/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 1301-1600 Setembro-novembro/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 1601-2123 Novembro/05-janeiro/06 2005/2006 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-2000 Janeiro-agosto/06 2006 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 2001-2500 Agosto-setembro/06 2006 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 2501-3000 Setembro-novembro/06 2006 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 3001-33620 Novembro-dezembro/06 2006 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-500 Janeiro-março/07 2007 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 501-1000 Março-maio/07 2007 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 1001-1272 Maio-junho/07 2007 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 1273-2000 Junho-setembro/07 2007 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 2001-3177 Setembro-dezembro/07 2007 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-1877 Janeiro-Agosto/08 2008 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 1878-2097 Agosto-setembro/08 2008 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 2101-2442 Setembro-outubro/08 2008 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 2507-2905 Outubro-dezembro/08 2008 

811 Livro Carga Mandado Oficial Justiça (nº 01) Maio/07-Setembro/09 2007-2009 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 01) Abril-maio/05 2005 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 02) Maio-junho/05 2005 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 03) Junho-julho/05 2005 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 04) Julho-setembro/05 2005 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 05) Setembro-novembro/05 2005 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 06) Novembro/05-janeiro/06 2005/2006 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 07) Janeiro-março/06 2006 
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811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 08) Março-junho/06 2006 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 09) Junho-agosto/06 2006 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 10) Agosto-outubro/06 2006 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 11) Outubro/06-fevereiro/07 2006/2007 

811 Livro Carga Autos Gabinete (nº 12) Dezembro/06-fevereiro/07 2006-2007 

811 Livro Carga Autos Gabinete (nº 13) Fevereiro -abril/07 2007 

811  Livro Carga Autos Gabinete (nº 14) Abril-maio/07 2007 

811 Livro Carga Autos Gabinete (nº 15) Maio-julho/07 2007 

811 Livro Carga Autos Advogados (nº 02) Março-outubro/06 2006 

811 Livro Carga Autos Advogados (nº 03) Outubro/06-junho/07 2006-2007 

811 Livro Carga Autos Advogados (nº 04) Junho-dezembro/07 2007 

071.9 Lista de postagem Julho/07-janeiro/08 2007-2008 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Junho/10-agosto/12 2010-2012 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Junho/10-setembro/15 2010-2015 

819  Balanço de Selos Maio/05-janeiro/06 2005-2006 

819  Balanço de Selos Fevereiro/06-janeiro/08 2006-2008 

819  Balanço de Selos Fevereiro/08-maio/09 2008-2009 

819  Balanço de Selos Junho/09-janeiro/10 2009-2010 

819  Balanço de Selos Janeiro/10-agosto/12 2010-2012 

2-3-b Carta precatória devolvida Janeiro-dezembro/05  2005 

063-2  Pasta de Petição Fax Símile Janeiro-novembro/06  2006 

063-2  Pasta de Petição Fax Símile Novembro/06-julho/07  2006/2007 

063-2  Pasta de Petição Fax Símile Agosto/07-maio/08  2007/2008 

063-2  Ofícios recebidos diversos Maio-dezembro/05 2005 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Maio-dezembro/05 2005 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Janeiro-dezembro/06 2006 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Janeiro-junho/07 2007 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Julho-dezembro/07 2007 

2-17 Cópia de Selos de Autenticação Verdes Maio-dezembro/05 2005 

2-17 Cópia de Selos de Autenticação Verdes Janeiro/06-dezembro/07 2006/2007 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Janeiro/08-dezembro/09 2008/2009 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Fevereiro/08-novembro/09 2008/2009 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Janeiro-junho/10 2010 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Setembro/12-janeiro/15 2012/2015 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verdes Fevereiro-março/15 2015 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Setembro/12-abril/13 2012/2013 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Fevereiro-abril/15 2015 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Fevereiro/06-junho/10 2006/2010 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Janeiro/08-dezembro/09 2008/2009 

2-17  Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Maio-dezembro/13 2013 

2-17  Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Janeiro-maio/14 2014 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Junho/14 2014 

2-17  Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Julho-outubro/14 2014 

2-17  Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Novembro/14-janeiro/15 2014/2015 

2-17  Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Maio-julho/15 2015 

2-17 Cópia de Selos de Autenticação Vermelhos Janeiro-dezembro/05 2005 

2-17 Cópia de Selos de Autenticação Vermelhos Janeiro/06-dezembro/07 2006/2007 

2-17 Cópia de Selos de Autenticação Vermelhos Outubro/12-junho/14 2012/2014 

822 Relatório Processos de Adoção e Guarda Junho/06-janeiro/07 2006/2007 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Julho/07-outubro/11 2007-2011 

063-2  Ofícios recebidos Corregedoria  Março/09-Janeiro/10 2009-2010 

063-2  Ofícios Circulares Recebidos Corregedoria  Fevereiro/08-fevereiro/09 2008-2009 

2-3-a Pasta de Alvará Judicial e de Autorização Janeiro/06-agosto/09 2006/2009 

2-3-a Pasta de Alvará Judicial e de Autorização Dezembro/08-agosto/09 2008/2009 

822  Relatórios produtividade Conciliador J.E. Maio/08-julho/09 2008/2009 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via Fevereiro/07-dezembro/10 2007/2010 

822  Relatórios Processos réus presos Março/06-janeiro/10 2006/2010 

822  Relatórios Processos menores abrigados Dezembro/07-janeiro/10 2007/2010 

822  Relatórios Processos bens apreendidos Fevereiro-agosto/09 2009 

814 Relatório de Produtividade do Juiz Agosto/08-dezembro/09 2008/2009 

2-3-e  Cópia de Mandados expedidos Setembro/06-maio/09 2006/2009 

810  Autorizações de viagem de menores Maio/05- dezembro/06 2005/2006 

810  Autorizações de viagem de menores Dezembro/08- dezembr/09 2008/2009 

819  Balanços de Selos Maio/05-maio/10  2005/2010 

063.2 Pasta de Fax Símile Maio-novembro/05  2005 
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2-3-b Carta precatória devolvida Abril-dezembro/05  2005 

  
DIRETORIA DO FORO – CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Cód. Tabela Assunto Mês Ano 

063-2  Ofícios recebidos CM  Maio-dezembro/05  2005 

063-2  Ofícios recebidos CM  Janeiro-dezembro/06  2006 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Janeiro/05-dezembro/07 2005-2007 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Janeiro/05-dezembro/11 2005/2011 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Maio5-dezembro/05 2005 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Janeiro-dezembro/12 2012 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Janeiro-dezembro/06 2006 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Janeiro-dezembro/07 2007 

063-2  Ofícios recebidos diversos (Cartórios)  Janeiro-dezembro/07 2007 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Fevereiro-dezembro/08 2008 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Agosto-dezembro/09 2009 

063-2  Ofícios recebidos Corregedoria  Maio-dezembro/05 2005 

063-2  Ofícios recebidos Corregedoria  Janeiro-dezembro/06 2006 

063-2  Ofícios recebidos Corregedoria  Janeiro-dezembro/07 2007 

063-2  Ofícios recebidos Corregedoria  Março/08-Dezembro/08 2008 

810  Atestados Técnicos Impressoras Abril-dezembro/05 2005 

810  Atestados Técnicos Impressoras Janeiro-dezembro/06 2006 

810  Atestados Técnicos Impressoras Janeiro-dezembro/07 2007 

810  Atestados Técnicos Impressoras Setembro/11-novembr/12 2011/2012 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-234 Janeiro-dezembro/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-445 Janeiro-dezembro/06 2006 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-472 Janeiro-dezembro/07 2007 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-352 Janeiro-dezembro/08 2008 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-325 Janeiro-dezembro/09 2009 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-256 Janeiro-dezembro/10  2010 

063-2 Ofícios Circulares Recebidos Corregedoria Janeiro-dezembro/15  2015 

063-2 Cópias de Portarias/Provimento CGJ e CM  Janeiro/05-dezembro/08  2005/2008 

071-9  Lista de Postagem Correios Janeiro-dezembro/06  2006 

071-9  Lista de Postagem Correios Janeiro-dezembro/07  2007 

071-9  Lista de Postagem Correios Janeiro-dezembro/08  2008 

071-9  Lista de Postagem Correios Janeiro-dezembro/09  2009 

819  Balanços de Selos Maio/05-maio/10 2005/2010 

819  Balanços de Selos Junho/10-agosto 2012 2010/2012 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via Julho/06-setembro/14 2006/2014 

810 Declarações Diversas (Entrega de Selos) Maio/05-agosto/15 2005/2015 

071-9  Lista de Postagem Malote Físico Setembro/05-dezembro/06  2005/2006 

071-9  Lista de Postagem Malote Físico Janeiro/06-Janeiro/09  2006/2009 

071-9  Lista de Postagem Malote Físico Fevereiro/09-dezembro/10  2009/2010 

822 Atestado de frequência Juiz de Paz  Maio-dezembro/05  2005 

819 Prestação de contas P. A. Maio-dezembro/05 2005 

819  Prestação de contas P. A. Janeiro-dezembro/06 2006 

819  Prestação de contas P. A. Janeiro-dezembro/07 2007 

819  Prestação de contas P. A. Janeiro/08-dezembro/09 2008/2009 

810  Nomeação de Defensores Dativos Abril/05-dezembro/05  2005 

810  Nomeação de Defensores Dativos Janeiro-dezembro/06  2006 

810  Nomeação de Defensores Dativos Janeiro-dezembro/07  2007 

071.9  Livro de carga correspondência (nº 01) Maio-setembro/05 2005 

071.9  Livro de carga correspondência (nº 02) Setembro/05-abril/06 2005/2006 

063-2  Ofícios recebidos Vara Única  Março/07-dezembro/08 2007/2008 

071.9  Comprov. Pgto. Diligência Oficiais Justiça Janeiro-Dezembro/07 2007 

071.9  Comprov. Pgto. Diligência Oficiais Justiça Janeiro-Dezembro/08 2008 

071.9  Comprov. Pgto. Diligência Oficiais Justiça Janeiro-Dezembro/09 2009 

071.9  Comprov. Pgto. Diligência Oficiais Justiça Janeiro-Dezembro/10 2010 

071.9  Comprov. Pgto. Diligência Oficiais Justiça Janeiro-Dezembro/11 2011 

071.9  Comprov. Pgto. Diligência Oficiais Justiça Janeiro-Dezembro/12 2012 

071.9  Comprov. Pgto. Diligência Oficiais Justiça Janeiro-Dezembro/14 2014 

071.9 Comprov. Pgto. Diligência Oficiais Justiça Janeiro-Dezembro/15 2015 

822  Produtividade dos Oficiais de Justiça Janeiro-Dezembro/06 2006 

822  Produtividade dos Oficiais de Justiça Abril-Dezembro/05 2005 

822  Produtividade dos Oficiais de Justiça Janeiro-Dezembro/06 2006 

822  Produtividade dos Oficiais de Justiça Janeiro-Outubro/07 2007 
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DISTRIBUIDOR/CONTADOR 

Cód. Tabela Assunto Mês Ano 

811 Livro Carga Autos Para Vara Única Maio/05 -março/07  2005-2007 

850  Relatório de Pagamentos (Tabela D) Junho/05-junho/09 2005/2009 

063.2  Ofícios expedidos Distribuidor Maio/05-dezembro/09 2005/2009 

063-2 Ofícios Protocolo integrado Abril/05-junho/12 2006/2012 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Março/09-janeiro/10 2009/2010 

063.2  Ofícios expedidos Distribuidor Maio/05-maio/12 2005/2012 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via (01-300) Maio-julho/05 2005 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via (301-602) Julho-setembro/05 2005 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via (603-904) Setembro/05-fevereiro/06 2005/2006 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via (905-1204) Fevereiro-maio/06 2006 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via (1205-1504) Maio-agosto/06 2006 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via (1505-1800) Agosto-outubro/06 2006 

2-17 Certidões expedidas – 2ª via (1801-2100) Outubro/06-janeiro/07 2006/2007 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (2101-2399) Janeiro-março/07 2007 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (2400-2700) Março-abril/07 2007 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (2701-3000) Abril-junho/07 2007 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (3001-3300) Junho-agosto/07 2007 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (3301-3600) Agosto-outubro/07 2007 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (3601-3900) Outubro/07-janeiro/08 2007/2008 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (3901-4200) Janeiro-fevereiro/08 2008 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (4201-4500) Fevereiro-maio/08 2008 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (4501-4800) Maio-junho/08 2008 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (4801-5100) Junho-agosto/08 2008 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (5101-5300) Agosto-setembro/08 2008 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (5301-5700) Agosto/08-janeiro/09 2008/2009 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (5701-6000) Janeiro-março/09 2009 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (6001-6300) Março-maio/09 2009 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (6301-6600) Maio-agosto/09 2009 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (6601-7000) Agosto-dezembro/09 2009 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (7001-7400) Dezembro/09-maio/10 2009/2010 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (7401-7900) Maio/10-janeiro/11 2010/2011 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (7901-8600) Janeiro-maio/11 2011 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (8601-9400) Maio/11-agosto/12 2011/2012 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (9401-9900) Agosto/12-outubro/13 2012/2013 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (9901-10400) Outubro/13-novembro/14 2013/2014 

2-17  Certidões expedidas – 2ª via (10401-10679) Novembro/14-julho/15 2014/2015 

 
JUIZADOS ESPECIAIS 

Cód. Tabela Assunto Mês Ano 

819 Requerimentos avulsos Junho/2007 – março/08 2007-2008 

811 Livro Carga Autos Delegacia (nº 01) Maio/05-outubro/07 2005-2007 

811 Livro Carga Autos Gabinete (nº 01) Abril-outubro/05 2005 

811 Livro Carga Autos Gabinete (nº 02) Outubro/05-fevereiro/06 2005-2006 

811 Livro Carga Autos Gabinete (nº 03) Fevereiro-agosto/06 2006 

811 Livro Carga Autos Gabinete (nº 04) Agosto/06-abril/07 2006/2007 

811 Livro Carga Autos Gabinete (nº 06) Outubro/07-abril/08 2007-2008 

811 Livro Registro de Selos Recebidos (nº 01) Março/01-abril/05 2001-2005 

811 Livro Registro de Correspondências (nº 01) Março/01-abril/05 2001-2005 

811 Livro Carga Autos Contador (nº 01) Março/01-abril/05 2001-2005 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Janeiro-dezembro/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-179 Abril-dezembro/01 2001 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-202 Janeiro-dezembro/02 2002 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-227 Janeiro-dezembro/03 2003 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-065 Janeiro-dezembro/04 2004 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 001-098 Janeiro-Abril/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 002-360 Maio-setembro/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 361-652 Setembro/05-janeiro/06 2005/2006 

071-9  Lista de Postagem Agosto/02-junho/04 2002/2004 

071-9  Lista de Postagem Junho-dezembro/05 2005 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 004-499 Janeiro-julho/06 2006 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 500-758 Julho-dezembro/06 2006 

063.2  Ofícios expedidos - numeração 156-290 Julho-dezembro/08 2008 
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819  Balanço de Selos Maio/05-setembro/09 2005-2009 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Janeiro-dezembro/06 2006 

071-9  Lista de Postagem Janeiro-dezembro/06 2006 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Verde Maio/05-setembro/08 2005-2008 

2-17 Cópia de Selos de Certidão Vermelhos Maio/05-dezembro/07 2005-2007 

822 Frequência dos Oficiais de Justiça Abril/05-junho/07 2005/2007 

811  Livro Carga Autos Para MP Abril /05-junho/06  2005/2006 

811  Livro Carga Autos Para Gabinete Juiz Abril /05-junho/06  2005/2006 

811  Livro Carga Autos Para Distribuidor Abril /05-junho/06  2005/2006 

811  Livro Carga Autos Para Advogados Abril /05-junho/06   2005/2006 

811 Livro de Carga de Mandados Oficiais nº 01 Abril /05-abril/07   2005/2007 

811 Livro de Carga de Mandados Oficiais nº 02 Abril /07-setembro/09   2007/2009 

063-2  Ofícios recebidos diversos  Abril/01-abril/05 2001/2005 

   
GABINETE DA VARA ÚNICA 

Cód. Tabela Assunto Mês Ano 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 01) Maio/05  2005 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 02) Maio-junho/05   2005 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 03) Junho-julho/05  2005 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 04) Julho-setembro/05  2005 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 05) Setembro-novembro/05  2005 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 06) Novembro-dezembro/05  2005 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 07) Dezembro/05-março/06  2005/2006 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 08) Março-maio/06  2006 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 09) Maio-julho/06  2006 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 10) Julho-setembro/06  2006 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 11) Setembro-novembro/06  2006 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 12) Setembro/06-fevereiro/07  2006/2007 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 13) Fevereiro-março/07  2007 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 14) Abril-maio/07  2007 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 15) Maio-junho/07  2007 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 16) Junho-julho/07  2007 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 17) Julho-setembro/07  2007 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 18) Setembro-novembro/07  2007 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 19) Novembro/07-fevereiro/08  2007/2008 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 20) Fevereiro-maio/08 2008 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 21) Maio-julho/08 2008 

811  Livro Carga Autos Para Vara Única (nº 22) Julho-setembro/08 2008 

811  Livro Carga Autos Para Diretoria (nº 01) Maio-dezembro/05   2005 

    
GABINETE DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Cód. Tabela Assunto Mês Ano 

811  Livro Carga Autos Juizados Especiais (nº 01) Maio-setembro/05  2005 

811  Livro Carga Autos Juizados Especiais (nº 02) Setembro-dezembro/05   2005 

811  Livro Carga Autos Juizados Especiais (nº 03) Janeiro-julho/06   2006 

811  Livro Carga Autos Juizados Especiais (nº 04) Julho/06-março/07  2006/2007 

811  Livro Carga Autos Juizados Especiais (nº 05) Março-setembro/07  2007 

811  Livro Carga Autos Juizados Especiais (nº 06) Setembro/07-outubro/08  2007/2008 

822  Pasta Relatório Estatístico (nº 01) Maio-dezembro/05   2005 

                                   

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de 

documentos ou cópias de peças, mediante petição, com respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Fórum da 

Comarca de Tapurah Mato Grosso. 

 

Tapurah, 5 de dezembro de 2019 

 

Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito Diretora do Foro em Substituição Legal 

Presidente da CPAD-Tapurah 
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